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FiliPíny

Téma: "Jsem k vám snad nespravedlivý?”
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Pořad bohoSlužby

Vedoucí přivítá přítomné k programu připravenému ženami z Filipín.
Jedna: čte úryvek ze žalmu 85,9 – 14
Vedoucí: Zazpívejme společně zahajovací píseň.
Píseň "Spravedlnost ať se valí"

PřiVítání
Jedna: Na Filipínách se zdravíme slovem "Mabuhay!" Toto slovo pochází z našeho národního
jazyka tagalog a znamená například "Ať žiješ!", "Na zdraví!", "Vítej!" a nebo "Hurá!". MABUHAY! Společně se pozdravme tímto pozdravem: Mabuhay.
Všichni: Mabuhay.
Jedna: Srdečně vás vítáme na Světovém dnu modliteb 2017. Spolu s filipínskými ženami vás
zveme k zamyšlení nad letošním tématem: "Jsem k vám snad nespravedlivý?" "Co je spravedlivé?" Společně pojďme děkovat a chválit Boha.

PozVání k modlitbám
Jedna: Jaký je to nádherný den, když se můžeme shromáždit v Božím domě !
Všichni: Bůh je uprostřed nás!
Jedna: Také v našem trápení a starostech
naplňuje nás síla Ducha svatého!
Jedna: Především buďme vděčni
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Všichni: za úžasný dar Ježíše Krista,našeho Zachránce.

Hlasy žen HledaJícícH sPraVedlnost
Píseň "Pojď do našeho kruhu"(2x)
Vedoucí: Poslechněme si ,co nám vyprávějí filipínské ženy.
Žena 1: Jsem Merlyn z Mindanao, ostrova na jihu Filipín. Když mi bylo sedm let, má matka, která
byla obětí domácího násilí, zemřela na rakovinu. Měsíc na to jsem musela přihlížet, jak byl můj otec
zastřelen kvůli sporu o půdu. Byla jsem nucena najít si zaměstnání, aby mohli moji mladší sourozenci
chodit do školy. Prostřednictvím náborové agentury jsem se dostala lodí do velkoměsta Manila. Bylo
mi patnáct let, ale tvrdila jsem, že mi je osmnáct, abych získala práci. Agentura mě poslala pracovat
do rodiny. Byla jsem děvče pro všechno, bez ohledu na hodiny sedm dnů v týdnu.
Když jsem po třech měsících práce ještě nedostala žádný plat, dala jsem výpověď a odešla jsem.
Moje zaměstnavatelka mě však zažalovala, že jsem její dceři ukradla náušnice. Tři dny a dvě noci
jsem strávila ve vězení. S pomocí křesťanského právníka, který mi bezplatně nabídl své služby, jsem
svůj případ vyhrála. Za práci v nezákonných pracovních podmínkách mně má bývalá zaměstnavatelka
musela zaplatit odškodné. Také jsem vyhrála v případě obžaloby za krádež a mé jméno bylo očištěno.
Jedna: Tento příběh je jeden z mnoha příběhů mladých dívek, které z ekonomických důvodů
odcházejí z venkovských oblastí do velkých měst nebo do zahraničí. Ještě jsme ani pořádně nedokončily základní vzdělání a už pracujeme jako pomocnice v domácnosti. Jsme často zneužívané
a vykořisťované, i když už v listopadu 2012 byl přijat zákon o podmínkách zaměstnávání pracovníků v domácnostech. Tento zákon se nazývá Kasambahay Bill (kasambahay je filipínské
slovo pro pracovníka v domácnosti). Je to výsledek dlouhodobého boje o uzákonění pracovních
práv. Více než 2 miliony obyvatel Filipín se živí pomocí v domácnostech. Potřebují důstojnou
práci, aby byla odstraněna jejich chudoba.
Píseň "Pojď do našeho kruhu"(2x)
žena 2: Jmenuji se Celia a mám jedno dítě. Pracuji za denní výdělek na jedné z velkých plantáží
cukrové třtiny ve střední části ostrova Luzon, který je největším ostrovem na severu Filipín. Moje
denní mzda nestačí uživit moji rodinu. Vzhledem k mechanizaci se počet pracovních příležitostí
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zmenšil. Většinou pracuji pouze dva dny v týdnu. Proto během školního roku prodávám rybí kuličky a placky ze sága. Také peru prádlo pro jiné rodiny a pracuji jako pouliční prodavačka mýdla
a zubní pasty. Ačkoliv tvrdě pracuji, nevydělávám tolik, abych zabezpečila tři dostatečná jídla
pro svoji rodinu nebo si zařídila připojení vody do domu.Vodu musím nosit z veřejné pumpy .
Jedna: Vlastníci půdy slíbili, že rozdělí půdu tak jak to stanovila vládní agrární reforma. Spolu
s dalšími pěti tisíci dělníky čeká i Celia na den, kdy bude konečně vlastnit kousíček půdy z těch
6 453 hektarů cukrové plantáže, který by si mohla obdělávat. Je potřeba dále pokračovat v boji
za právo na důstojné živobytí.
Píseň "Pojď do našeho kruhu "(2x)
žena 3: Jmenuji se Editha. Jsem devětašedesátiletá vdova a matka tří dětí. Žiji ve městě Ormoc,
ve střední části Filipín. V roce 2013 jsme byli zasaženi tajfunem Haiyan. Můj domek a obchod
byly zničeny, ale já jsem se dostala do bezpečí.
Stále žiji v provizorním příbytku se svojí sousedkou a sdílíme spolu i jídlo. Nedostala jsem žádnou
pomoc na znovuvybudování svého domku. Jsme však vděčni organizacím, které poskytují pomoc
obětem tajfunu. I já jsem dostala finanční podporu od britské organizace"Křesťanská pomoc".
Tajfun Haiyan zanechal hlubokou ránu v mém životě. Hledám si práci a nový dům. Vládní obnovný program je pomalý i přesto, že stále přicházejí miliardy dolarů od mezinárodních dárců .
Jedna: V obdobích jako jsou tato si uvědomujeme, že solidarita je naším zdrojem síly.

Vyznání Vin
Vedoucí: Přiznejme Bohu svá selhání.
Jedna: Bože, příběhy našich sester nám připomínají, že jsme se od tebe vzdálili. Vymlouvali
jsme se, že svým slabým hlasem nemůžeme ničeho dosáhnout.
Všichni: Ty, Bože, slyšíš volání svého lidu po pokoji.
Jedna: Ale my se vymlouváme, že potřebujeme silnou armádu, aby ochránila naše zájmy.
Všichni: Bože, ty slyšíš nářek svého lidu za záchranu naší planety .

SvěTový den modliTeb

5

Jedna: Ale my si namlouváme, že věda najde způsob jak tento problém vyřešit.
Všichni: Ty slyšíš pláč svého lidu toužícího po smíření.
Jedna: Ale my se vymlouváme, že máme málo společného s lidmi z jiných národů a kultur.
Všichni: Bože, ty nám říkáš ,abychom pomáhali chudým a lidem bez domova.
Jedna: Ale my se vymlouváme, že pomoc může být zneužita.
Všichni: Pane, došly nám naše výmluvy. Nereagovali jsme na pláč tvého lidu.Tvoje volání po
spravedlnosti vyžaduje naši odpověď. Odpusť nám, Bože a osvoboď nás. Inspiruj nás a pohni
nás k jednání. Amen.

zaslíbení božíHo odPuštění
Jedna: U proroka Izajáše čteme v 51. a 55.kapitole: "Poslechněte mě, kdo usilujete o osvobození a hledáte Hospodina, s radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a návrší před vámi
propuknou v jásot a všechny stromy na poli budou tleskat rukama. "
Jedna: V Janově evangeliu je zaznamenáno Ježíšovo slovo.On říká: "Já jsem přišel, aby měli
život a měli ho hojnost."
Jedna: Bůh odpouští a osvobozuje nás, abychom mohli začít znovu z hloubi našich srdcí.
Všichni: Amen.
Píseň "Ty jsi počátek"
Čtení z bible: Matouš 20,1-16

zamyšlení -meditace – kázání
Píseň: (doporučujeme č. 694 ze zpěvníku ČCE "V královstvím Božím místa dost")
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VýzVy k zamyšlení
Vedoucí: Zveme vás k zamyšlení nad otázkou “Jsem k vám nespravedlivý?”
Jedna: Ježíš mluví se svými učedníky o Božím království. S Božím královstvím je to tak,jako když
hospodář šel několikrát za den najmout dělníky na svou vinici a zaplatil každému jeden denár
za den.
Jedna: V časech nezaměstnanosti se radujeme, když je v průběhu dne najato více pracovníků.
Jako prvním by nám mohlo vadit, že dostáváme stejnou mzdu, jako ti, kteří byli najati poslední.
Jedna: Na Filipínách je obvyklé při sázení a sklizni rýže požádat o pomoc sousedy. Nikdo za to
není placen, ale všichni dostávají něco ze sklizně. Tato praxe se nazývá "dagyaw" (čti "dagjau").
Jedna: Dagyaw (dagjau) pomáhá vybudovat a zachovat dobré společenství.
Jedna: V biblickém podobenství Ježíš vypráví o velkorysosti vlastníka vinice, aby nám to pomohlo lépe porozumět, co je Boží království. Proč byla těm, kteří většinu dne nepracovali, zaplacena stejná částka jako těm, kteří pracovali celý den? ... Jak můžeme tradici dagyaw(=dagjau)
srovnat s velkorysostí majitele vinice? ...
Jedna: Kdo jsou ti "poslední" v naší společnosti?... Pozvali bychom je ke sklizni? .... Jak ty
slyšíš Boží volání ke spravedlivému jednání ? .... Jak na Boží volání odpovíš? ....

záVazek k solidaritě
Jedna: Čas sklizně je čas plnosti, čas oslavování. Zveme vás, pojďte a vezměte ovoce vaší sklizně.
To je naše dagyaw (=dagjau)! Ovoce spravedlnosti posiluje naši naději a nasazení. Podněcuje
nás k tomu, abychom pokračovali navzdory překážkám.
Jedna (nad miskou rýže): Bože, přinášíme ti tuto rýži. Je pro nás symbolem tvého osvobozujícícho Ducha. Dej,ať plody tvého Ducha v nás zrají,aby vítězila spravedlnost.Proměňuj náš lid a
naši společnost v lidi soucitné a milující. Bože života,ty proměňuješ semena v plody.Modlíme
se za všechny,kteří sázejí a sklízejí. Dej,ať naše semena spravedlnosti vzejdou jako rostliny u ži-
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vých vod. Jsou znamením naší touhy přinášet naději do tohoto nespravedlivého světa.Nabízíme
se k dalšímu sázení a pěstování, dokud nepřijde čas sklizně. Očisti nás. Proměňuj nás. Osvoboď
nás. Ochraňuj naši sklízeň. Dej,ať žijeme podle tvé vůle a ke tvé slávě. Amen.

obětoVání (sbírka)
Vedoucí: Světový den modliteb je velké po celém světě rozšířené hnutí křesťanských žen. Každoročně jsme inspirováni silou zúčastněných žen, podílíme se na jejich starostech a nacházíme
povzbuzení ve víře. Naší vizí je spravedlivý svět,ve kterém všichni mohou žít podle Božího určení.
Na této cestě potřebujeme znamení žité solidarity. Jedním takovým znamením je naše sbírka, se
kterou podporujeme celosvětové projekty, které pomáhají především ženám a dívkám.Letošní
sbírkou podpoříme organizaci "Lékaři bez hranic".
Píseň "Své dary neseme"

PřímluVné modlitby
Jedna: Přinášíme před Boha prosby našich filipínských sester.
Jedna: Jsem matka. Naše děti potřebují zdravotní péči.
Jedna: Bože naděje a smíření, chceme se postarat o naše děti a zmírňovat jejich trápení.
Všichni: Pomoz nám, Bože!
Jedna: Pracuji v zahraničí. Potřebuji spravedlivé zákony.
Všichni: Bože spravedlnosti a osvobození, lidská důstojnost je ohrožována různým způsobem.
Pomoz nám vymýtit kořeny nespravedlnosti.
Všichni: Pomoz nám, Bože!
mladá žena: Jsem mladá a potřebuji vzdělání. Chci chodit do školy.
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Všichni: Bože, náš učiteli a průvodce, dávej všem lidem příležitost plně rozvinout své
možnosti,aby dosáhli toho,k čemu jsi je stvořil.
Jedna: Můj lid žije od pradávna v této zemi. Chci zachovat dědictví svého lidu, které nám dal
Bůh.
Jedna: Bože, náš Stvořiteli, chceme spolupracovat při budování celosvětového společenství
lásky, spravedlnosti a vzájemné podpory.
Všichni: Pomoz nám, Bože!
Jedna: Pracuji v zemědělství. Chceme stále víc žít ze tvé dobroty a následovat tvé volání k aktivitě.Tak můžeme měnit společnost. Chceme tě poznat v plnosti a naplnit tvé volání k akci tak,
abychom mohli být prostředníky změn.
Jedna: Bože lásky, spravedlnosti a služby, dej,abychom se stávali semeny změny a čiň nás nástroji svého pokoje.
Píseň "Silayan"
Vedoucí: modleme se společně (Otče náš)

PožeHnání
Vedoucí: Bůh spravedlnosti nás vysílá zasévat semena naděje, aby se stala plody osvobození a
lásky. Ježíš je pro nás chlebem života a posílá nás nasytit ostatní. Duch svatý nás vysílá ,abychom
se stali nástroji spravedlnosti a radosti.
(Nebo: Nu 6,24-26 Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať rozjasní nad tebou svou tvář...)
Píseň "Silayan"

