světový Den moDliteb 2017
Filipíny

Dopis

Milí přátelé,
posíláme vám texty programu Světového dne modliteb 2017 z Filipín. Máte možnost se připojit
k mnoha lidem ve více než 170 zemích světa, kteří budou Světový den modliteb (SDM) 1. pátek
v březnu – 3. březen 2017- prožívat a slavit. Český výbor SDM vám přeje požehnaný společný
čas příprav i samotného průběhu bohoslužby.
Pozorně si pročtěte nejen program pro dospělé, ale i pro děti (a samozřejmě i Informace o Filipínách), abyste o zemi konání a poměrech v ní věděli co nejvíce .
Texty v liturgii psané kurzívou nečtěte nahlas, jsou to pomocné informace.
Sestry z Filipín poslaly svou představu, jak by se měl program technicky připravit. I když myslíme,
že se to takto u nás nebude konat, jejich představu zde prezentujeme:
Připravte malou tašku plnou syrové rýže, která bude rozdána později v průběhu bohoslužby(je
dobré ji připravit do malých sáčků). Ozdobte oltář křížem v jeho středu otevřenou Bibli položte
před kříž a hořící svíčku rozsviťte již před začátkem bohoslužby. Filipínské sestry navrhují liturgický tanec, při kterém 3 ženy v různém filipínském oblečení představují 3 skupiny ostrovů –
Luzon, Visayas a Mindanao. Přináší tyto symboly: džbán vody, zeleň podobnou rýžovým
stonkům, bambusu nebo palmovým ratolestem a láhev oleje.
Od vchodu ke středu tančí 3 ženy a pokládají doprostřed symboly. Tanec trvá, dokud symboly
nejsou umístěny na oltáři. Poté se ženy postaví čelem k oltáři.
Jedna žena nese domorodou látku/tkaninu a pokládá ji vedle kříže. Vstupuje žena, oblečená
podobně jako ta na namalovaném obrazu a nese váhy. Jedno její oko je zakryto. Protancuje se
do středu a váhy položí napravo od kříže. Ženu následují tři dívky, z nichž každá má talíř se
suchými rybami, syrovou rýží a ovocem na banánovém listu.
Další žena vstoupí a umístí obraz tak, aby ho všichni mohli vidět.
Nemusíte to akceptovat. Z uvedených symbolů má svůj úkol při bohoslužbě jen rýže. Stačí ji mít
na misce,nemusíme ji rozdávat přítomným.
Písně pro shromáždění jsou částečně filipínského původu připravené speciálně pro tento program. Jsou to: „Ty jsi počátek“, „Své dary neseme“ a Silayan“. Jsou doplněny tradicionály „Pojď

2

světový Den moDliteb

do našeho kruhu“(doporučujeme zpívat s opakováním) a „Spravedlnost ať se valí.“Po kázání doporučujeme píseň č. 694 ze zpěvníku ČCE („V království Božím místa dost“). Máme k dispozici
notový materiál snížený o 1 tón.
Popelkou – co se týče vašeho zájmu - bývá dětský program. A přitom můžeme některé části zařadit i do programu pro dospělé. Program se hodí se nejen do shromáždění dětí, ale třeba i na
křesťanské tábory.
Můžeme vám však poskytnout přes internet obrázky, které se vztahují k liturgii SDM (ne obecně
k Filipínám). Napište si na adresu mira.polo@centrum.cz
Na internetu najdete jistě i další obecné materiály o Filipínách. Na hlavním nádraží v Praze jsme
objevily u stánku s kalendáři a s výprodejem DVD ve sběratelské edici turistických videoprůvodců DVD „Filipíny“ za výprodejní cenu 10,-Kč. Můžeme doporučit!!
*Sbírka 2016
Z loňské sbírky ,konané v roce programu SDM z Kuby, jsme podpořily částkou 3 000 euro projekty německých sester na Kubě, které tam mají projekty především na podporu žen a dětí.
Německé sestry nám také každoročně posílají zdarma podpůrné materiály.
Návrh účelu některé z příštích sbírek můžete podat i vy. Podporujeme konkrétní potřeby, nevydáváme peníze vámi svěřené „jen tak“.
*Sbírka 2017
Všichni si jistě pamatujeme ničivé působení tajfunu Hayan na Filipínách i na sbírky, které byly
také v naší zemi organizovány a kterých jsme se možná sami osobně zúčastnili.
I z peněz SDM jsme jistou částkou rychle přispěly. Nyní jsme se obrátily na organizaci Lékaři
bez hranic, protože víme, že tam pomáhali.
V době psaní tohoto dopisu už Lékaři bez hranic na Filipínách nejsou, ale pomáhají v dalších
67 zemích světa, kde je jejich pomoci zapotřebí. Rozhodly jsme se výtěžek letošní sbírky přesto
poslat jim – bude u nich ve správných rukou. Vás pak prosíme, abyste sbírku u vás netříštili a
nedávali ji na jiné charitativní účely. Společná celorepubliková sbírka má vyjádřit poslání SDM:
poznávat - modlit se – konat (pomáhat).
POZOR – ZMĚNA:
Sbírku zašlete na nový účet SDM č. 277659668/0300 buď přiloženou složenkou nebo
elektronicky. Nezapomeňte na variabilní symbol, který je uveden u vaší adresy nebo na
složence.
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*Materiály pro rok 2018 – program ze Surinamu „Celé Boží stvoření je velmi dobré.“
Prosíme, vyplňte pro naši orientaci pečlivě Zprávu o konání shromáždění ve vašem místě, odešlete sbírku na společný účel (účet č. 277659668/0300) přiloženou složenkou nebo příkazem.
Nezapomeňte na variabilní symbol. Ve vlastním zájmu zvlášť pečlivě vyplňte Objednávku materiálů pro příští rok – rok 2018. Stává se nám každý rok, že nemáme z více než třetiny míst, kam
materiály bezplatně odesíláme, žádnou odezvu – ani zprávu o konání ani sbírku. Pokud se nám
neozvete a neobjednáte materiály, nebudeme Vám moci příště zásilku poslat. Pokud si objednáte
materiály pro elektronické dodání, ušetříte nám poštovné.
*Shromáždění SDM konejte pokud možno ekumenicky. Pozvěte i další církve ze svého okolí,
i když v minulosti na pozvání nereagovaly. Plakátky vyvěste včas na vhodná místa. Máte-li možnost oznámit shromáždění v místních novinách či rozhlase nebo v regionální televizi, využijte
toho.
Pozvěte místní duchovní k účasti na modlitebním shromáždění a požádejte je o včasné oznámení
v jejich sborech a farnostech.
*Co je třeba udělat po konání modlitebního shromáždění:
Do 14 dnů odeslat sbírku přiloženou složenkou a s hlášením o konání shromáždění na adresu
předsedkyně SDM. Budeme vám vděčné, pokud přiložíte 1 nebo 2 fotografie ze shromáždění
nebo přípravy. Prosíme dbejte na to,aby z fotografií bylo také patrno, že se jedná o shromáždění
SDM (vedle účastníků i znak SDM, mapa země liturgie…)
*Pokud byste měli zájem o jednodenní předpřípravu konanou nejspíše v Praze nebo v Brně
nebo i kdekoliv jinde některou únorovou sobotu, napište hned sestře předsedkyni Naimanové,
která se s vámi spojí a vše zařídí. SDM je tvůrčí hnutí (zejména v zahraničí) a sestra předsedkyně
má s těmito způsoby velké zkušenosti a ochotně za vámi přijede.
POZOR!! Pokud nemůžete shromáždění konat přesně v pátek 3. března, zvolte jiný termín, dříve nebo později, nevynechávejte příležitost toto ekumenické shromáždění konat!
3. března na vás budeme v modlitbách myslet. Přejeme Boží požehnání a radostné společenství víry.
Vaše sestry z Českého výboru SDM
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Zpráva o konání modlitebního shromáždění SDM 2017 v _______________________

(použijte pro každé místo zvlášť)

Počet účastníků: . . . sbírka: . . . . . . . . . . . .Kč odeslána dne . . . . . . . uvedený variabilní symbol. . . . . .
Které církve byly zastoupeny:
Místo konání(kostel, sbor, jiná místnost):
Aktuální adresa pro zaslání příštích materiálů SDM
Mailová adresa
Stručné hodnocení shromáždění (popř.na příloze)
Byl čten celý program nebo zkrácen?
Připomínky k programu:
Máte zájem o jednodenní přípravné setkání moderátorek? v Praze-v Brně –jinde(kde):
Objednávka materiálů pro rok 2017
Máme zájem o materiály v internetové podobě ano - ne
Máme zájem o obrázky v internetové podobě ano - ne
Máme zájem o materiály tištěné v počtu:
………..ks Liturgie(pro dospělé)
………..ks Programu pro děti
………..ks Informace o zemi, která připravila program
…….....ks Plakátků formátu A4
………..ks Pohlednic

Vyplněnou zprávu pošlete na adresu předsedkyně
Mgr Aleny Naimanové, Bezručova 16, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(naina@seznam.cz)

