světový Den moDliteb 2019
slovinsko

Dopis

Milí přátelé,
posíláme vám texty programu Světového dne modliteb 2019 ze Slovinska. Máte možnost se připojit k mnoha lidem ve více než 170 zemích světa, kteří budou Světový den modliteb (SDM)
první pátek v březnu – 1. března 2019 – 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 Slovinsku), abyste o zemi konání a poměrech v ní věděli co nejvíce.
Texty v liturgii psané kurzívou nečtěte nahlas, jsou to jen pomocné informace.
Pro ty, kteří by chtěli konání liturgie ozvláštnit, posíláme několik slov ve slovinštině na úvod a
na závěr setkání. Tyto části by měly zaznít v obou jazycích – slovinsky i česky (ve slovinštině se čte
hláska “h” jako ch a měkké “i” jako y).
Úvod: Drage sestre,”pridite, ker je že vse pripravljeno.”Skupaj slavimo Boga. (Drahé sestry,”pojďte, vše je připraveno.” Společně oslavme Boha).
Závěr: Dobri Bog, pomagaj nam, da bomo spoštovali človekovo življenje, in ga sprejemali v njegovi enkratnosti da bomo spoštovali prečudovito naravo in jo z vsemi močmi ohranjali, da se
bomo med seboj podpirali na poti svobode, pravičnosti in miru kot enakovredni člani tvoje družine. Pri teh prizadevanjih naj nas blagoslavlja Bog Oče, Sin in Sveti Duh!
(Dobrý Bože, pomáhej nám, abychom si vážili všech lidí a přijímali je v jejich jedinečnosti. Pomáhej nám, abychom si vážili zázraků přírody a chránili je tím, co je v naší moci. Pomáhej nám,
abychom se navzájem podporovali na cestě svobody, spravedlnosti a míru jako rovnocenní členové tvé rodiny. K tomu nám žehnej Bůh Otec, Syn a Duch svatý.)
Prostírání
K tématu je také možné vyrobit prostírání, např.z obyčejného kancelářského papíru A4. Nalepíme na něj jednoduché postavičky lidiček (panáčků a panenek),které vystřihneme z úzkého
skládaného barevného papíru (“harmonika”) tak,že po rozložení se postavičky drží “za ruce”.
Řadu přerušíme a dokreslíme obrys postavičky, která chybí, s doplněním slov “místo pro tebe”.
Je to i hezká pozvánka k letošnímu Světovému dnu modliteb a zvládnou ji vyrobit i děti.
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*Obrázky
Můžeme vám poskytnout obrázky, které se vztahují k liturgii SDM. Napište si o ně na adresu
mira.polo@centrum.cz. Na internetu najdete jistě i další obecné materiály o Slovinsku.
*Pohlednice
Každým rokem dostáváme pohlednice z Německa jako dar německých sester. Na té letošní je
na prostřeném stole uprostřed speciální slovinská buchta/závin – potica. Recept na ni je v sešitku
s informacemi. Na ubruse jsou stylizované prvky slovinské výšivky. Nahoře jsou stylizované tanečnice v jednoduchých krojích. Ve spodní části jsou znázorněni hendikepovaní – matka s dítětem (imigrantka), nevidomé děvče, chromý chlapec a spastická dívka.
Na www.weltgebetstag.de je připravena animace (rozpohybování) tohoto obrázku. Autorkou
obrázku je Rezka Arnuš, která je téměř nevidomá, má jen 5% schopnost z běžného vidění.
*Sbírka 2018
Z loňské sbírky, konané v roce programu SDM ze Surinamu, jsme podpořily přímo tamní projekt: aktivitu Moravian Church ( Jednoty bratrské), stavbu domu pro lidi bez domova v Paramaribo “Zinzendorf Herberge”, který je využíván zvláště ženami a dívkami, které se ocitnou v nouzi
nebo utíkají před násilím v rodinách a zneužíváním. Také poskytuje ubytování těm, které potřebují ošetřit závažné zdravotní problémy a nemají dost peněz na ubytování. Poděkování, které
patří především vám, jsme již obdržely.
*Sbírka 2019
Společná celorepubliková sbírka má vyjádřit poslání SDM: poznávat - modlit se – konat (pomáhat). Vás pak prosíme, abyste sbírku u vás netříštili a nedávali ji na jiné charitativní účely.
Letos chceme přímo podpořit projekt slovinských sester v Murske Sobote, který se týká především vzdělávání sociálně vyloučených dětí a žen.
Sbírku zašlete na účet SDM č. 277659668/0300 buď přiloženou složenkou nebo elektronicky. Nezapomeňte na variabilní symbol, který je uveden u vaší adresy nebo na složence.
*Sbírka propisovaček na podporu vzdělání syrských dívek
Děkujeme všem, kteří se této sbírky zúčastnili. Všechny krabice jsme předaly na začátku prosince 2018 sestrám z Drážďan, které tužky dopravily na určené sběrné místo. Do konce listopadu bylo celkem nasbíráno 18.097,30 kg tužek určených k recyklaci. O výsledku (kolika
dívkám se z toho přispělo na vzdělání) vás budeme informovat příště.
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*Materiály pro rok 2020 – program ze Zimbabwe
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 2020. 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…)
* POZOR!! Pokud nemůžete shromáždění konat přesně v pátek 1. března, zvolte jiný termín,
dříve nebo později, nevynechávejte příležitost toto ekumenické shromáždění konat! 1. března
na vás budeme v modlitbách myslet. Přejeme Boží požehnání a radostné společenství víry.
Vaše sestry z Českého výboru SDM

světový Den moDliteb

4

Zpráva o konání modlitebního shromáždění SDM 2019 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 2020
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, Na Drahách 833, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(naina@seznam.cz)

