
 
 

Mnohé preklady Biblie začínajú touto vetou: „Na počiatku Boh...“ Predtým ako 
vznikol čas, bol Boh - „JA SOM“. 

 
Je to Boh, ktorý do chaosu prináša poriadok a tvorí vesmír. Stavia človeka na Zem a káže mu, aby 
sa staral o Jeho stvorenie. Dáva mu ženu a tvorí fungujúce partnerstvo manželstva. 

 
Uvedomujeme si, že žijeme v Božom stvorení: je to náš domov, o ktorý sa treba starať. 
Tento fakt vyjadruje aj téma Svetového víkendu modlitieb 2023. 

 
Je to krásny domov, v ktorom máme povinnosť spolupracovať, aby sme deťom v dnešnej dobe aj 
budúcej generácii dali útechu, bezpečnosť a lásku. 

 
Zamerajme sa v tohtoročných modlitbách na chválu za Božie stvorenie, na starostlivosť 
o stvorenie a na to, čo môžeme spolu robiť, aby sme podporili deti najviac zasiahnuté úpadkom 
stvorenia, úpadkom, ktorý napreduje vďaka ľudským zlyhaniam. 

 
Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. (Rim 8,19) 

 
 
 

Odkaz od Phila Greena, generálneho riaditeľa Viva 
 
V decembri 2022 som nastúpil do Viva na miesto riaditeľa a som veľmi 
rád, že môžem odporučiť tohtoročný Svetový víkend modlitieb. Mám 
veľmi rád náš modlitebný víkend, pretože povzbudzuje deti, aby nás viedli 
k chvále a modlitbe. 

 
Skloň sa k modlitbe svojho služobníka a k jeho úpeniu, ó, Hospodin, Bože 
môj, aby si vypočul jeho úpenlivú modlitbu, ktorú ti tvoj služobník dnes 
predkladá. (1Krl 8,27) 

 

V roku 2022 sa Svetového víkendu modlitieb zúčastnilo viac ako 800.000 detí a dospelých 
v 25 krajinách. Netrpezlivo očakávam jún 2023, kedy bude ešte viac detí chváliť Boha za Jeho 
stvorenie a modliť sa, aby sme mohli spolupracovať pri prekonávaní problémov, ktorým čelíme: 
On [Ježiš] im odpovedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“ (Lk 18,27) 

 
 



ODDELENIE SVETLA OD TMY 
ČÍTAJTE: Genezis 1,1-5 

CHVÁLA ZA STVORENIE: Boh prináša poriadok do chaosu. 
Elektrina, ktorá dáva svetlo v noci. 

STAROSTLIVOSŤ O STVORENIE: Obnoviteľné zdroje energie. 

STAROSTLIVOSŤ O DETI: Aby Ježiš zasvietil tam, kde hrozí 
temnota zlého správania. 

ŽALM 145: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ, dobrorečiť 
tvojmu menu na večné veky. Deň čo deň ti budem dobrorečiť, 
chváliť tvoje meno na večné veky. (v 1-2) 

AKTIVITY: Navštívte stránku https://youtu.be/EegzzyLlnZQ 
a s pomocou pani Mukyala Moyler vytvorte model sveta 
Interplaylands. 

 
 

ODDELENIE VODY A OBLOHY  
ČÍTAJTE: Genezis 1,6-8 

CHVÁLA ZA STVORENIE: Za oblaky, ktoré prinášajú vlahu. 

STAROSTLIVOSŤ O STVORENIE: Múdre využitie vody: priehrady, 
závlaha, čerpadlá a potrubia. 

STAROSTLIVOSŤ O DETI: Čistá, neznečistená pitná voda pre 
všetkých. 

ŽALM 145: Veľký je Hospodin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa 
nedá vystihnúť. Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje 
hrdinské skutky. Úchvatnú slávu tvojej veleby a tvoje zázračné diela 
chcem ospevovať. (v 3-5) 

AKTIVITY: Napíšte prídavné mená opisujúce Božie nádherné 
stvorenie. Zachytávajte dažďovú vodu a odmerajte jej objem. 

 
 
 
ZEM SO STROMAMI, OVOCÍM 
A VEGETÁCIOU 
ČÍTAJTE: Genezis 1,9-13 

CHVÁLA ZA STVORENIE: Kopce a údolia, v ktorých sa dá 
bývať. Ovocie a zelenina na jedenie. 

STAROSTLIVOSŤ O STVORENIE: Dobrá úroda, ale so 
starostlivosťou o pôdu. Obmedzenie ťažby dreva. 

STAROSTLIVOSŤ O DETI: Dostatok čerstvého ovocia pre rastúce 
deti. 

ŽALM 145: Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, ja 
chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. Budú šíriť pamiatku 
tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. Hospodin 
je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. (v 6-8) 

AKTIVITY: Zasaďte semienka a pestujte jedlo.  

Choďte do prírody a objímte strom. 

1. DEŇ 

3. DEŇ 

2. DEŇ 

 
 

 
 

 
 



DEŇ, NOC; SLNKO, MESIAC A HVIEZDY 
ČÍTAJTE: Genezis 1,14-19 

CHVÁLA ZA STVORENIE: Za slnečné svetlo a ročné obdobia. Za 
gravitáciu, ktorá drží vesmír pokope. 

STAROSTLIVOSŤ O STVORENIE: Zníženie vplyvu človeka na klímu. Menej  
extrémov v počasí. 

STAROSTLIVOSŤ O DETI: Pomoc deťom a rodinám zasiahnutým 
prírodnými katastrofami - ohňom, suchom a záplavami. 

ŽALM 145: Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými 
stvoreniami. Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti 
dobrorečia tvoji verní. Nech hovoria o tvojom slávnom kraľovaní, nech 
rozprávajú o tvojej moci, aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch 
a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. (v 9-12) 

AKTIVITY: Choďte na prechádzku do prírody a všímajte si počasie, mesiac 
a hviezdy. Menšia aktivita v komunite s cieľom znížiť riziko záplavy. 

 
RYBY A VTÁKY - MNOŽTE SA 
ČÍTAJTE: Genezis 1,20-23 

CHVÁLA ZA STVORENIE: Nádhera rýb a vtákov. Vyvážené systémy,  
v ktorých žijú. Potrava ako Boží dar. 

STAROSTLIVOSŤ O STVORENIE: Hospodárenie, ktoré má za cieľ 
zabrániť nadmernému rybolovu. Používanie udržateľných systémov 
chovu rýb a hydiny. 

STAROSTLIVOSŤ O DETI: Všetky rodiny majú dostatok bielkovín 
v strave. Ochrana detí pred chorobami, ktoré sa šíria výrobou potravín. 

ŽALM 145: Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky 
pokolenia. Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých 
skľúčených. Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý 
čas. (v 13-15) 

AKTIVITY: Na prechádzke v prírode spoznávajte vtáky a zbierajte odpad. 
Pripravte si spolu zdravé vyvážené jedlo. 

 
 

VŠETKY POZEMSKÉ TVORY, DOMÁCE ZVIERATÁ, ĽUDIA 
ČÍTAJTE: Genezis 1,24-31 

CHVÁLA ZA STVORENIE: Pozemské tvory a ich interakcie. Muž a žena, manželstvo a deti v rodinách. 

STAROSTLIVOSŤ O STVORENIE: Múdrosť pri vyvažovaní potrieb rastúcej ľudskej populácie a zvierat vo 
voľnej prírode. 

STAROSTLIVOSŤ O DETI: Ochrana manželstva, aby bolo plné lásky, vzájomnej starostlivosti a harmónie. 
Aby bolo o deti v manželstvách dobre postarané. 

ŽALM 145: Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Hospodin je 
spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. 
Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Plní 
želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. (v 16-19) 

AKTIVITY: Zvieratká od A do Z - zahrajte si hru, v ktorej budete hovoriť mená 
zvierat začínajúce iným písmenom abecedy. Urobte si odtlačky prstov - všetky sú 
jedinečné. Urobte hmyzí hotel. Použite kuchynský odpad na založenie 
kompostéra.

4. DEŇ 

6. DEŇ 

5. DEŇ 

 
 

 
 



DEŇ ODPOČINKU 
ČÍTAJTE: Genezis 2,1-3 

CHVÁLA ZA STVORENIE: Boží plán vyhradiť jeden v týždni na odpočinok a uctievanie. 

STAROSTLIVOSŤ O STVORENIE: Starostlivosť o samých seba, 
dobrý denný režim a rovnováha medzi prácou, odpočinkom a zábavou. 

STAROSTLIVOSŤ O DETI: Deti v mestách sa môžu tešiť z 
dobrých, pravidelných a výnimočných dní s rodinou. 
Primeraný prístup k zeleni. 

ŽALM 145: Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých 
bezbožníkov zahubí. Moje ústa budú chváliť Hospodina, a všetko 
tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu …na večné veky. 
(v 20-21) 

 
 
 

PROSÍM MODLITE SA S NAMI 
 
1. BOH TVORÍ SVET 

Ďakujem Ti, Bože, za svetlo dňa a noci. Ďakujem Ti, Bože, za svetlo, ktoré 
mám doma. Ďakujem Ti, Bože, za dar dažďa, ktorý polieva zem. 
Prosím, zošli dážď na tých, ktorí to najviac potrebujú, Všemohúci Bože Stvoriteľ, 
ktorý si taký mocný. Ďakujem, že si stvoril svet a že si stvoril aj mňa. 

 

2. NÁŠ SVET SA RÚCA 
Stvoril si dobrý svet. Urobil si všetko dokonalé. To my sme narušili Tvoj svet svojou  
nedbalosťou a chamtivosťou. Pane, odpusť nám! 
Bože Stvoriteľ, požiadal si nás, aby sme sa starali o oceány, no my sme ich naplnili  
odpadom. Odpusť nám našu nedbalosť a neznalosť. 

 
 
3. JEŽIŠ HO ZNOVA BUDUJE 

Pane Bože, dal si nám rozum, ktorý dokáže riešiť problémy a tvoriť 
ohromné veci. Pomôž mi vytvoriť krásne zelené plochy. 
Živý Bože, pomôž mi byť takým kreatívnym ako si Ty. Pomôž mi vytvoriť domov  
veciam, na ktorých záleží a nájsť lepšie spôsoby, ako sa zbaviť nepoužiteľných vecí. 

 
 
4. BOŽÍ SVET - NÁŠ OBNOVENÝ DOMOV  
Všemohúci Stvoriteľ vesmíru, ďakujem, že si prišiel na Zem, aby si ma našiel,  
keď som utiekol od Teba a od Tvojich zásad. 
Ďakujem Ti, Ježiš, že máš moc nad stvorením. Napriek tomu si sa rozhodol, že 
z nás urobíš správcov svojho sveta. Pomôž mi byť dobrým správcom. 

 
Modlitby sú z publikácie Staráme sa o svet od Miriam Friday/Viva/CRANE v Ugande. 

 

Obrázky: Vansh (13) India - 1. deň; Musinguzi (6), Uganda - 2. deň; Annalie (10) Nemecko - 3. deň; Jatin (16) India - 4. deň; 
Isabel (9) Kuba - 5. deň; Evie (12) Spojené kráľovstvo - 6. deň. 

 
 

Kampaň Svetový víkend modlitieb je globálna iniciatíva, ktorá sa koná každoročne v prvý júnový víkend. 
Spája stovky tisícok dospelých a detí po celom svete. Organizuje ju charitatívna organizácia Viva, ktorá sa 
snaží meniť životy detí, aby mohli naplniť svoj Bohom daný potenciál v 42 komunitných sieťach po celom 
svete. Viac informácii nájdete na stránke www.viva.org.  

 
Registračné číslo organizácie: 1053389 

7. DEŇ 
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