
Modlitba prináša zmenu.  

Boh sa teší, keď sa deti modlia. 
 

Ježiš im odpovedal: Pravdaže! Nikdy ste nečítali: 

Z úst batoliat a dojčeniec pripravil si si chválu?   

Matúš 21,16 

 

Existuje veľa problémov, ktorým by deti 

a dospievajúci nemali čeliť, a to najmä 

v mestách rozvojových krajín. Sú to ťažkosti, 

ktoré znemožňujú bezpečný a láskyplný rodinný 

život, ktorý Boh pre nich zamýšľal. V 21. roku 

Svetového víkendu modlitieb chceme 

zmobilizovať milión detí k modlitbe a počúvaniu 

Boha, aby výsledkom nášho úsilia mohla byť 

trvalá zmena. 

 

 

 

 PRIPOJTE SA K NÁM V MODLITBE… 
 

Pane Ježišu, 

pomôž každému z nás vychovávať a pripravovať 

deti, aby sa vedeli modliť a načúvať Ti v modlitbe. 

Daj nám príležitosti odhaliť niečo z Tvojej lásky 

a moci deťom v našom strede. 

A daj, aby ťažký život ťahal ohrozené deti k Tebe 

v modlitbe a zjavil Ťa ďalším deťom aj dospelým 

v ich okolí. 

Pane, nauč nás modliť sa. Amen 

 

 

 

 

 

DESAŤ DÔVODOV PREČO 

ORGANIZOVAŤ SVETOVÝ 

VÍKEND MODLITIEB 
 

1  Pôvod  

Viva pred 21 rokmi začínala na modlitbách. 

2  Jednota 

Všetci sa môžeme modliť bez ohľadu na 

vierovyznanie. Vplyv skupiny ľudí. 

3  Pokora 

Pomáha nám podriadiť sa Bohu. 

4  Zameranie 

Dáva nám širšie povedomie o problematike 

ohrozených detí. 

5  Hybná sila 

Môže nám dať energiu a cieľ na nasledujúci 

rok. 

6  Jednoduchý čin 

Žiadne vzorce - nekomplikovaný prístup. 

7  Požehnanie 

Ľudia sa zapoja, urobia záväzok a menia sa. 

8  Siete 

Modlitba môže vytvoriť a rozšíriť siete. 

9  Uvoľnenie 

Nechajte deti, aby nás viedli! 

10  Mobilizovať, inšpirovať, pripraviť 

Konať v súlade s tým, čo počujeme od 

Boha. 

 



 

Navštívte stránku www.worldweekendofprayer.com, kde nájdete viac podrobností 

o materiáloch v angličtine: 

 webový seminár pre cirkevných pracovníkov a vodcov v cirkvi ako učiť deti modliť sa a počúvať Boha, 

 ilustrovaná detská modlitebná knižka s obrázkami, ktoré nakreslili deti, zobrazujúce príbeh o Anne 

a s obrázkami problémov, ktorým čelia deti, 

 virtuálny modlitebný priestor, kam môžu deti dávať svoje modlitby a obrázkové modlitby v týždňoch 

pred a po víkende modlitieb.  

Pripojte sa k nám na Facebooku v angličtine facebook.com/WWPrayer a uvidíte, čo robia ostatní. 

 

A pripojte sa k nám aj na slovenskej facebookovej stránke facebook.com/vivanetwork 

Niektoré materiály budú k dispozícii v slovenčine, napíšte nám na adresu viva.sk@nextra.sk, aby 

sme vám mohli posielať aktualizácie. 

 

Kampaň Svetový víkend modlitieb sa organizuje každý rok počas prvého júnového víkendu. 

Táto globálna iniciatíva spája stovky tisícok dospelých a detí vo viac ako 40 krajinách. 

 

Viva je medzinárodná kresťanská charitatívna organizácia, ktorá podnecuje trvalú zmenu v životoch 

detí prostredníctvom spoločných akcií 37 komunitných sietí po celom svete. 

 

Viva Network Slovensko, Krajinská cesta 51, 900 21 Svätý Jur 

e-mail: viva.sk@nextra.sk    www.vivanet.sk   0905/518 915 

ČO BY STE MOHLI UROBIŤ? 

Príklady stretnutí z posledných rokov: 

Taliansko: akcia, ktorej súčasťou boli detské 

modlitby, piesne chvál, básne, pôst, zbierka a pochod 

mestom. 

 

Oxford, Veľká Británia: bohoslužba v nedeľu večer 

s modlitebnými stanovišťami (lokálne projekty, 

Sýria/Libanon, Gaza/Palestína a detskí vojaci), 

aktivitami detí na bohoslužbe, meditačným videom. 

 

Kansas, USA: školská akcia pre deti predškolského 

veku až ôsmakov (100 detí), modlitebné stanovištia, 

uctievanie vedené študentmi, prezentácia víkendu 

modlitieb, na konci spoločná modlitba. 

 

Mwanza, Tanzánia: deň modlitieb s jedlom, deti 

spievali v zbore, pripravili scénky, zorganizovali 

skupinové modlitby. 

 

Guduru, India: modlitby, bohoslužba a projekt: jedlo 

po nedeľnej bohoslužbe v sirotinci v chudobnej štvrti, 

kde sídli zbor, zbieranie darov na opravu kostola 

a poskytnutie jedla väčšiemu počtu ľudí. 

 

Wan Chai, Hongkong: zamyslenia a modlitby pre 

deti, zhromaždenie, šírenie posolstva cez Vivu. 

 

Bratislava, Slovensko: v kresťanskej škôlke deťom 

povedali o potrebách ohrozených detí a potom sa  

tieto štvor- a päťročné deti modlili s veľkou vierou 

a radosťou. 

DÔLEŽITÉ BIBLICKÉ VERŠE 

Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, 

povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás 

modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.  

Lukáš 11,1 

 

Z úst detí a dojčiat si si pripravil chválu proti svojim 

odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa.  

Žalm 8,3 

 

Neuvážene neotváraj ústa 

    a tvoje srdce nech sa nenáhli 

    vyriecť slovo pred Bohom, 

lebo Boh je v nebi 

    a ty si na zemi, 

    preto nech je málo tvojich slov. 

Kazateľ 5,1 

Dostal mnoho kadidla, aby ho pridal k modlitbám 

všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. 

Dym z kadidla s modlitbami svätých vystupoval z ruky 

anjela pred Boha.  

Zjavenie 8,3b-4 

 

Hospodin prišiel, zastal si a zvolal ako predtým: 

Samuel, Samuel. Ten odpovedal: Hovor, tvoj služobník 

počúva. 

1. Samuelova 3,10 

 

Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za 

sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je 

v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, 

ti odplatí.  

Matúš 6,6 
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