
Svetový deň modlitieb & pôstu 13. január 2021

Chvála: Boh je Víťaz! Jediný absolútne porážajúci, víťaziaci, premáhajúci 

1 Kniha Kroník 29:11, Žalm 44:3-7, 1 Korinťanom 15:54-57

Tiché vyznávanie: 1 Jána 5:3-4 

Ďakovanie: Žalm 118:14-16

Príhovor: Žalm 45:5

Veriaci: podľa 2 listu Korinťanom 2:14 Nech ____ vždy nasleduje Krista a vzdáva vďaky Bohu, ktorý ho/ju 
vedie k víťazstvu a skrze ____ zjavuje vôňu svojho poznania na každom mieste. 
Aby všetky veriace deti, študenti, učitelia, administratívni a iní zamestnanci škôl

Milovali jedni druhých a ostávali v Tebe
Bohato prinášali ovocie Ducha Svätého 
Boli soľou a svetlom, odvážne hlásali evanjelium 
Prežívali Tvoje požehnanie, vedenie, múdrosť, starostlivosť a ochranu
Iné-

Neveriaci: podľa listu Rimanom 10:9 Nech ____ svojimi ústami vyzná, že Ježiš je Pán a vo svojom srdci 
uverí, že Ty, Bože si vzkriesil Krista z mŕtvych, aby ____ mohol byť spasený.
Školy: podľa listu Rimanom 16:20 Boh pokoja, daj aby bol čoskoro satan uvrhnutý pod nohy ____ školy/
univerzity!
Víťazstvo ostáva s Tebou, Pane! Daj víťazstvo našim deťom, študentom, učiteľom, administratívnymi a 
iným zamestnancom škôl! 

Nad strachom, osamelosťou, zúfalstvom, beznádejou, úzkosťou a samovražednými myšlienkami
Nad hnevom, horkosťou, nenávisťou, nespravodlivosťou, zlomyseľnosťou, klebetami, uprednostňo-
vaním a hrubosťou 
Nad chorobou, závislosťou, zneužívaním, násilím, seba-poškodzovaním a nedbalosťou
Nad nespravodlivým životom, klamstvami nepriateľa, zmätkom, 
Iné-
V mene Ježiša zoberte späť všetko miesto dané nepriateľovi v ____ škole! 
Žehnajte svoje deti, študentov, učiteľov, administratívnym a iných zamestnancov s -
Duchovným prebudením, usvedčením z hriechu, pokáním a prebudením 
Obnovou, záchranou a zmierením 
Pravdou, múdrosťou, rozlišovaním, preniknutím, vedením 
Odvahou, zaopatrením, ochranou, zručnosťou, zvyšujúcimi sa schopnosťami a pochopením 
Iné-

Matky na modlitbách: Nech dávaš odpovede na naše modlitby, ktoré prinesú Tvojmu kráľovstvu slávu a 
chválu! Pridaj nám nové členky, Pane a prikry každú školu na svete modlitbou. Rozmnož našich prispie-
vateľov, aby mohlo byť k dispozícii viac materiálov, ktoré budú celosvetovo zdieľané. Ochraňuj ženy na 
modlitbách a zachovaj ich v čistote a v jednote. Nech je Tvoja prítomnosť reálna pre každú modliacu 
sa ženu matku, tak že bude priťahovaná bližšie a bližšie k Tebe a bude zdieľať moc modlitby s ostatnými 
modliacimi sa ženami. 

Požehnanie: Žalm 20:5-9


