SVĚTOVÝ DEN MODLITEB 2009
Milé sestry,milí bratři,
posíláme vám texty programu Světového dne modliteb 2009 z Papuy Nové Guineje.
Máte možnost se připojit k mnoha lidem ve více než 170 zemích světa, kteří budou
Světový den modliteb (SDM) 1. pátek v březnu – 6 .března 2009- prožívat a slavit.
Český výbor SDM vám přeje požehnaný společný čas příprav i samotného průběhu
bohoslužby.
*Sbírka 2008
Po 3 letech, kdy jsme sbírky věnovaly na projekty do zemí původu liturgie (Polsko,
Jihoafrická republika, Paraguay) jsme věnovaly část sbírky roku 2008 (3000 euro) na
podporu projektu německých sester v Guayaně a na dva diakonické projekty pomoci
v naší republice (30.000 Kč Středisko diakonie Betlém v Kloboukách u Brna a 30.000
středisku Církve bratrské Bethesda). I vy můžete podat návrh účelu některé z příštích
sbírek. Podporujeme konkrétní potřeby, nevydáváme peníze vámi svěřené „jen tak".
*Sbírka 2009
Letošní sbírkou podpoříme český projekt pro děti v Papui Nové Guineji a částečně
pomůžeme dvěma střediskům pomoci v naší republice. Prosíme vás, abyste sbírky
netříštili a nedávali na jiné charitativní účely. Společná celorepubliková sbírka má
vyjádřit poslání SDM: poznávat - modlit se - konat (pomáhat). Sbírku zašlete na
účet SDM č. 1925994339/0800 přiloženou složenkou. Nezapomeňte na variabilní
symbol!
*Materiály pro rok 2010
Prosíme,vyplňte pro naši orientaci pečlivě Zprávu o konání shromáždění ve vašem
místě,odešlete sbírku na společný účel (účet č. 1925994339/0800) přiloženou složenkou nebo příkazem. Nezapomeňte na variabilní symbol. Ve vlastním zájmu
zvlášť pečlivě vyplňte objednávku materiálů pro příští rok - rok 2010. 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 někde konáte společné shromáždění poprvé, dovolujeme si doporučit následující body:
Co je třeba připravit?
Co nejdříve svolejte sestry (a bratry) z dalších církví ve vašem městě(obci) a pozvěte je ke společné přípravné schůzce.
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Ke čtení textů je třeba vybrat přednášející se zvučným hlasem a dobrou výslovností,aby rozuměli i ti,kteří hůře slyší.
Každá (každý) účinkující má mít v ruce svůj výtisk textu.
Na 1. přípravné schůzce je zapotřebí určit datum a místo konání modlitebního
večera (bohoslužby).
Přiložené 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.
Prosíme, sdělte do 10.2.2008 na adresu předsedkyně SDM čas a místo konání shromáždění ve vašem místě, aby bylo uvést hromadný přehled v křesťanském tisku.
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.
* Pokud byste měli zájem o jednodenní předpřípravu, konanou nejspíše v Praze
nebo v Brně nebo i kdekoliv jinde některou lednovou nebo 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.
Pozorně si pročtěte nejen program pro dospělé,ale i pro děti (a samozřejmě i
Informace o Papui Nové Guineji), abyste o zemi konání a poměrech v ní věděli co
nejvíce a využijte i recepty. Zajímavé zprávy najdete na internetu.Neméně zajímavé zprávy o poměrech v PNG jsou v knížce Miroslava Stingla Ostrovy lidojedů(nakladatelství Svoboda 1979), lze půjčit v knihovnách. V prosinci 2008 vyšla i
dlouho očekávaná knížka cestovatelů Hanzelky a Zikmunda (a R.Švaříčka) Past na
rovníku- Tajemná Indonésie I., kde se o Papui Nové Guineji mnohé také dočtete
(pokud ji vůbec seženete!). 6.března na vás budeme v modlitbách myslet. Přejeme
Boží požehnání a radostné společenství víry.
Vaše sestry z Českého výboru SDM
POZOR!! Pokud nemůžete shromáždění konat přesně v pátek 6. 3.,zvolte
jiný termín, dříve nebo později, nevynechávejte příležitost toto ekumenické shromáždění konat!
Spojení na předsedkyni:
Alena Naimanová, Bezručova 16, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel. 494534854 nebo 739071416
mail : naina@seznam.cz
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ZPRÁVA O KONÁNÍ MODLITEBNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ SDM 2009
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 2009
………. . ks Liturgie (pro dospělé)
………. . ks programu pro děti
………. . ks Informace o zemi, která připravila program
……. . . . ks plakátků formátu A 4
………. . ks pohlednic
Máme zájem o diapozitivy: ano - ne
(k dispozici je jen omezené množství)
Na požádání můžeme poskytnout materiály i v internetové podobě.
Vyplněné pošlete na adresu předsedkyně Mgr. Aleny Naimanové,
Bezručova 16, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (naina@seznam.cz)
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