
 
  

  

Vážení pastieri, vedúci spoločenstiev, modlitebníci, Cirkev Ježiša Krista!  
 

Dovoľte, aby sme Vás slovom Písma z druhej knihy Kroník 7:14  srdečne pozdravili 
na začiatku roku 2020. 
  

„a môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude 
hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, 
odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“ 

  

Už dlhšiu dobu viacerí prežívame urgentnosť zmobilizovať cirkev k modlitbám v 
našom národe a postaviť sa proti zlu, ktoré sa v našej krajine rozmáha.  
Vieme, že po Slovensku povstalo veľa modlitebných skupín, vzácnych modlitebníkov, 
a to je určite Božia odpoveď na túžby, ktoré vkladá do našich sŕdc sám Boh. 
S novým rokom vstupujeme do predvolebného obdobia a uvedomujeme si, že náš 
Boh nám dal do správcovstva túto krajinu a v nej aj našich spoluobčanov, ktorých 
máme milovať, pomáhať im a byť pre nich svetlom i soľou. 
V uplynulom roku sme boli svedkami odkrytia mnohých klamstiev a nespravodlivostí 
páchaných v tejto krajine. Všetky tieto zlé skutky nás ponižujú a iste ste si aj Vy 
všimli, že chcú ovládať našu krajinu. 
  

Prosíme, očistime si srdcia pred naším Bohom a volajme v pokání, aby sa 
nebeský Otec zľutoval nad našou krajinou a dal nám milosť pri nastávajúcich 
voľbách, nech našu krajinu spravujú zbožní ľudia, ktorí majú vo svojom srdci rešpekt 
a úctu voči zvrchovanému Bohu a Ježišovi Kristovi a ľudia morálne založení, 
odborníci, ktorým záleží na tejto krajine a ide im o spravodlivosť. 
  
Prosíme Vás, drahí pastieri, vedúci spoločenstiev, ktorí ste vydali svoje životy do 
služby Najvyššiemu a Jedinému, ktorý má moc a právo na každú živú bytosť 
a všetko, čo nám dal do správcovstva, naliehavo vyzývajte našich bratov a sestry, 
aby sme sa pokorili, modlili a postili za našu krajinu. 
Chceme to urobiť spolu a tiež prakticky. 
Pripravili sme formulár, do ktorého sa môžete zapísať do nepretržitej 40-dňovej 
národnej modlitebno-pôstnej reťaze, so začiatkom 20.1.2020. Modlitebná reťaz 
bude 24/40, rozdelená na 1-hodinové modlitby pre spoločenstvá, skupinky 
i jednotlivcov. Jednotlivé dni i hodiny po zaplnení formulára môžu byť ďalej vypĺňané 
i duplicitne. 



Prosíme Vás o šírenie tejto správy. Sme nadšení, že sa môžeme i takto zjednocovať 
a prepájať. 
 

Nech Vám náš nebeský Otec žehná! 
 

Ďakujeme za Vás, Vaše nasadenie za Božie kráľovstvo! Sme v tom spolu s Vami a 
žehnáme Vám v drahom a mocnom mene Pán Ježiš Kristus! 
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