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Píseň

PřivíTání

Vedoucí: DOBER DAN! DOBER VEČER! Srdečné pozdravy od žen ze Slovinska, jedné z nejmenších a nejmladších zemí v Evropě. Bůh nás ve své dobrotivosti obdařil přírodní krásou od
panonských rovin až po kopce, až po zelené lesy a vysoké hory, od tajemného krasového podsvětí
až po pobřeží Jaderského moře.
Milé sestry a bratři, “pojďte – vše je připraveno!” Chvalme společně Boha.
Píseň:

Pozvání k modliTbě

Jedna: Pane dějin! Už 1100 let tě znají lidé ve Slovinsku. Jako křesťané jsme odpověděli na
tvou lásku. Buď tobě sláva, čest a chvála.
Všichni: Chválíme tě spolu s hučením vodopádů a vlnobitím moře. Chválíme tě za naše
úrodné vinice a pole, za zelené lesy a zasněžené vrcholky hor.
Jedna: Ježíši Kriste, synu Boží! Tvé slovo působí mezi námi zázraky. Inspiruješ nás k jednání
v lásce.
Všichni: Chválíme tě v přírodě, ve vesnicích a městech, společně se zpěvem ptáků a troubení jelenů, zvukem varhan, akordeonu, kytary a citery.
Jedna: Duchu svatý! Svými dary nás spojuješ bez ohledu na naši rozdílnost.
Všichni: Děkujeme ti za vztahy, které s námi a mezi námi vytváříš .Do tvých rukou vkládáme budoucnost našich mladých lidí, naději rodin a péči o staré lidi.
Jedna: Bože Hostiteli! Ve své lásce jsi prostřel stůl pro všechny a vyzýváš nás, abychom otevřeli
svá srdce a své domovy a nabídli místo těm, které ještě nikdo ke stolu nepozval.
Všichni: Chválíme tě a děkujeme ti a ve jménu Ježíše Krista zvěstujeme království tvé lásky.
Píseň:

HlaSy žen
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Vedoucí: Nyní si poslechněme zkušenosti některých slovinských žen. Společně s nimi se chceme
zamýšlet a modlit se. První bude mluvit Marjeta. Když se na konci druhé světové války narodila,
byla její země součástí socialistické republiky Jugoslávie.
Jedna: Mluvím za Marjetu: Má ovdovělá matka a moje babička mne naučily modlit se a předávaly
mi svou víru. V socialistickém režimu byli věřící lidé pokládáni za druhořadé občany. Proto jsem
nedostala stipendium ani jinou finanční podporu pro studium. Jako mnoho dělníků z bývalé Jugoslávie jsem proto odešla do zahraničí. Našla jsem práci ve Švýcarsku, ale silně jsem pociťovala,
jak se pohlíželo na zahraniční dělníky. Když jsme šli do penze, vrátili jsme se s manželem domů.
Jsem šťastná, že jsme byli přijati do společenství naší farnosti a těší mne, že se mohu podílet na
práci Světového dne modliteb.
Jedna: My Slovinci jsme zažili, co znamená být uprchlíkem nebo zahraničním pracovníkem. Na
konci druhé světové války museli mnozí opustit zemi, protože byli proti komunismu nebo museli
hledat práci v zahraničí, aby jejich rodiny mohly přežít. Dnes na tuto zkušenost snadno zapomínáme. Projevuje se to v našem jednání s lidmi, kteří musí opustit svou vlastní zničenou domovinu
a hledají mír a lepší život.
Všichni: Milostivý Bože, odpusť nám, když vidíme bezpráví a mlčíme k tomu.
Píseň:
Vedoucí: Teď si poslechněme Mojcu, mladou ženu, která vyrůstala ve státě Slovinsko, založeném po vyhlášení nezávislosti v roce 1991.
Jedna: Mluvím za Mojcu: Je mi 34 let. Mohla jsem studovat, protože vysokoškolské studium je
ve Slovinsku bezplatné. V 21 letech jsem se zamilovala. Otěhotněla jsem, ale můj přítel mě přesto
opustil. Bylo velmi těžké studovat a současně se starat o dítě, ale moje rodina mi pomáhala. Byla
jsem ve svém ročníku mezi nejlepšími. Později se mi narodilo ještě druhé dítě, jehož otcem je
můj současný manžel, který přijal mého prvního syna jako svého vlastního. Dnes pracuji jako
výzkumná pracovnice v jednom vědeckém ústavu. Přála bych si, aby bylo možné snadněji propojit
rodinu a povolání. Navzdory zákonné rovnoprávnosti žen stále ještě musí nést dvojí zátěž.
Jedna: Jsme vděčné za všechny ženy které přes všechny překážky a problémy své děti láskyplně
vychovávají a za všechny, kteří je podporují.
Všichni: Děkujeme ti, milující Bože.
Píseň:
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Vedoucí: Teď si poslechněme Mariju, starou paní, která žije na venkově.
Jedna: Mluvím za Mariju: Je mi už přes 80 let a žiji společně s rodinou svého syna. Můj syn a
má snacha jsou nezaměstnaní. Celá rodina žije z mé skromné penze za práci v továrně. Naše
malé hospodářství nám poskytuje potraviny pro vlastní potřebu. Naproti tomu moje sousedka
žije sama ve velkém domě, s hospodářstvím, které už nebude moci dlouho udržovat. Její děti se
přestěhovaly do města, aby tam hledaly práci.
Jedna: Vidíme, že mnohým stárnoucím rodičům a starým lidem není věnována dostatečná péče
a pozornost, jakou by si zasloužili. Mnozí se cítí osamělí, a potřebovali by povzbuzení a společnost. Měli bychom rozvíjet větší iniciativu v oblasti mezigenerační spolupráce. Jsme vděčni za
naše babičky a dědečky, kteří nám pomohli udržet živou křesťanskou víru.
Všichni: Děkujeme ti, starostlivý Bože.
Píseň:
Vedoucí: Teď uslyšíme příběh 40leté ženy, matky dvou dětí, jejíž život byl od dětství poznamenán alkoholismem.
Jedna: Mluvím za Emu: Narodila jsem se v rodině silně zasažené alkoholismem. Můj otec byl
často opilý a choval se při tom násilnicky, ale moje matka pila také. Zapřísahala jsem se, že moje
děti nesmí nikdy tak trpět, jako jsem trpěla já, proto nepiji alkohol vůbec. Vdala jsem se a s manželem jsme postavili dům. Máme dvě děti ve školním věku. Když můj muž ztratil práci, protože
jeho firma zkrachovala, začal pít. Projevoval se násilnicky ke mně i k dětem. Nevěděla jsem, co
mám dělat. Nechtěla jsem, aby moje děti doma viděly opilého otce. Když je střízlivý, chová se
velice hezky a slíbí všechno, ale léčbu podstoupit nechce. Modlím se, aby se své závislosti zbavil
a jsem přesvědčená, že se náš život pak zlepší.
Jedna: Zavíráme oči před tím, jak velice alkohol narušuje náš život. Děti a ženy se často kvůli
němu stávají obětí násilí. Mnoho mladých lidí si nedovede představit zábavu bez alkoholu a myslí
si, že se nemohou bez něho obejít nebo že ho potřebují, aby vyřešili své problémy - tak jak to
vidí u dospělých. Bože, modlíme se za ně a za všechny rodiny, které trpí kvůli alkoholismu.
Všichni: Bože, otevři naše srdce, učiň, abychom měli více soucitu a porozumění.
Píseň
Vedoucí: Poslechněme si Natašu patřící k romské etnické skupině.
Jedna: Mluvím za Natašu: Je mi 46 let. Jsem vdaná a mám dvě děti. Jsem Romka. Dětství jsem
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prožila v láskyplné a starostlivé rodině v jedné romské vesnici. Oba moji rodiče byli zaměstnaní.
Tak nám mohli vytvořit prostředí, ve kterém jsme vyrůstali bez starostí a dostalo se nám dobrého
vzdělání. Naše romská vesnice byla svým okolím přijímána. Nikdy jsem nezažila odmítnutí kvůli
svému etnickému původu. Nicméně zkušenosti mé rodiny neodpovídají sociální a ekonomické
situaci Romů ve Slovinsku nebo v Evropě. Mnoho z nich žije ve špatných životních podmínkách,
bez vody a elektřiny v domě. Mnohé z romských dětí nechodí pravidelně do školy.Tam jsou často
vystaveny posměchu a vylučovány z kolektivu. Nedostane se jim dobrého školního vzdělání a to
se pak projeví při hledání zaměstnání.
Jedna: Bože, přiznáváme, že v naší společnosti je mnoho rozdílů, předsudků a hranic. Je pro
nás obtížné přijímat lidi, kteří jsou jiní než my. Myslíme si, že náš způsob života je nejlepší a
velmi rychle někoho vylučujeme.
Všichni: Pane, měj s námi slitování.
Vedoucí: Bože, děkujeme ti za všechny lidi, kteří se od Ježíše naučili jednat s úctou a bez předsudků. Pomáhej nám přijímat etnické menšiny, lidi postižené a hledající azyl s ohledem na jejich
lidskou důstojnost.
Všichni: Bože, stůj při nás, abychom ve svém úsilí neochabovali.
Píseň:

doznání vin a modliTby za odPušTění

Jedna: Přiznáváme ti naše chyby, milostivý Bože. Máme jich tak mnoho, že je nemůžeme ani
spočítat.
Ticho
Jedna: Bože, jsme tvé milované děti. Pohlédni na naše slzy a lítost v našich srdcích! Pro tvé odpuštění vyhlížíme čas, ve kterém budeme vytvářet vztahy založené na spravedlnosti, pokoji a
lásce.
Píseň:

ČTení evangelia: lukáš 14,15-24
kázání / mediTace / akTualizace

Píseň:
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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,
z jejíhož výtěžku podporujeme celosvětové projekty, které pomáhají především ženám a dívkám.
Letošní sbírkou podpoříme práci ekumenické skupiny žen ve slovinské Murské Sobotě a jejich
projekt lepšího vzdělávání sociálně vyloučených žen a dětí.

Sbírka (během ní zpěv)

díkuvzdání a Přímluvy
Jedna: Bože, děkujeme ti za slovinské lidi, kteří ve svých dějinách překonali mnoho těžkostí a
přitom si zachovali svou jedinečnost. Dej, ať jsou otevření pro ostatní a přijímají ty, kteří jsou
v nouzi.
Píseň:
Jedna: Bože, děkujeme ti za země, ve kterých je budována demokratická společnost. Totéž vyprošujeme pro všechny národy a ostatní společenství. Pomáhej nám, abychom přispívali k solidaritě celého světa.
Píseň:
Jedna: Bože, děkujeme ti že v nás probouzíš připravenost dělit se s ostatními, aby všichni měli
dost jídla, a přístup ke zdravotní péči a sociálnímu zabezpečení. Pomáhej nám, abychom byli
pozornější k lidem ve svém okolí a podporovali ty, kteří jsou v těžké situaci.
Píseň:
Jedna: Bože, děkujeme ti za svobodný přístup ke vzdělání a za možnost studovat v zahraničí.
Obracíme se na odpovědné činitele, aby zajistili všeobecné právo na vzdělání pro každé dítě,
včetně těch, které dnes musí kvůli vzdělání opustit svou vlast. Dej, ať potom najdou taková pracovní místa, která umožní pokojnou budoucnost jim a jejich rodinám.
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Píseň:
Jedna: Bože, děkujeme ti za prarodiče, kteří podporují mladé rodiny, starají se o vnoučata a sdílejí s nimi svou víru. Pomáhej nám, abychom přijímali v našich společenstvích staré lidi a dobře
vycházeli s těmi, kteří žijí v pečovatelských domech i v našem sousedství.
Píseň:
Jedna: Bože, děkujeme ti za hlas a svědectví menšin. Dej, abychom přispívali k tomu, aby volání
po spravedlnosti a integraci slyšeli lidé politicky zodpovědní. Ujmi se uprchlíků a migrantů. Pomáhej nám, abychom stáli na straně “chudých, zmrzačených, slepých a chromých” (L 14,21) a
nepřeslechli jejich volání.
Píseň:
Jedna: Bože, děkujeme ti za to, že nám pomáháš podporovat ekumenické vztahy a mezináboženskou snášenlivost. Chceme respektovat vzájemné rozdíly a stále více poznávat, jak mnoho
nás tyto vztahy obohacují.
Píseň:
Jedna: Bože, velebíme tě za pozvání k tvé hostině, které stále trvá. Děkujeme ti, že je Ježíš nyní
uprostřed nás v tomto společenství a všude, kde se slaví bohoslužba Světového dne modliteb.
Děkujeme ti za toto hnutí. Dává nám možnost podělit se dnes o starosti, naděje a radosti slovinských žen.
Píseň:
Všichni: Bože, ty nás zveš. Shromažďuješ nás kolem jednoho stolu. Vedeš nás po cestě života a naděje. Jsme důležití ve tvých očích. Zavolal jsi nás naším jménem, a proto se k tobě
obracíme jako tvé milované děti v modlitbě Páně:

oTČe náš
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Vedoucí: 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.

Proklamace dobrýcH zPráv
Tato aktivita může probíhat v různých formách jako například kázání nebo konverzace v malých skupinkách. Slovinské ženy doporučují, abyste do konverzace připojili uměleckou práci
Rezky Arnuš. Malba zobrazuje pozvání pro lidi žijící na okraji společnosti. Pro lepší pochopení
malby si prosím přečtěte vysvětlení a životopis umělkyně. Téma bohoslužby je zaměřené na pozvání “přijď – všechno je už připravené”.
Bez ohledu na výmluvy je stůl, který tvoří komunitu připravený a otevřený / přístupný i těm /
dostupný i pro ty, kteří nebyli pozváni na prvním místě. Boží dům by měl být plný radostí a přítomností, měl by provonět jídlem a měl by být plný rozhovorů. Dveře Božího domu jsou otevřené
do ulic. Jen pojď, je tu místo i pro tebe. Budeme budovat a posilovat komunity / společenství
kolem Božího stolu. Dále navrhujeme několik otázek k zamyšlení, ze kterých můžete vybrat několik odpovědí podle vaší situace. Nebo se od nich můžete odrazit a potom se o ně podělit s osobou, která sedí vedle vás.
Dokážete si představit, jak se cítí hostitel, když žádný pozvaný host nepřišel, protože měl daleko
naléhavější nebo důležitější věci na práci, než je pozvání na večeři?
Zažili jste už někdy odmítnutí dříve přijatého pozvání? Jak jste se cítili? Odmítli jste někdy pozvání? Jak jste se cítili?
Teď si představte, že byste byli jedním ze dvou nebo tří původních hostů, kteří pozvání neodmítli.
Kdybyste vešli do domu plného cizinců. Kdo by byli ve vašem kontextu? Vstoupili byste do místnosti a užívali byste si nečekané společnosti? Ježíš kázal dobrou zprávu o Božím království sdílením jídla s druhými lidmi. V židovské kultuře – a na mnoha místech dnes – sdílet jídlo s někým
znamená “být jedním z nich”.
Jak byste umístili stůl a pozvali “Přijď, všechno je už připravené”. Kdo jsou ti na ulici, které
jste pohostili? Jak byste připravili hostinu pro chudé, zmrzačené, slepé a chromé? (Lukáš 14,13),
protože víte, že jsou to milované Boží děti.

