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Milé sestry, milí bratři,

posíláme vám texty programu Světového dne modliteb 2015 z Baham. 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 2015- 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 Bahamách),
abyste o zemi konání a poměrech v ní věděli co nejvíce . 

*Technické poznámky:
V liturgii „mluví“ bahamské ostrovy. Doporučujeme si jejich jména napsat na tvrdší papír a místo
čtení je zvednout, aby byly vidět. Texty v Liturgii psané kurzívou nečtěte nahlas, jsou to pomocné in-
formace.  
Vaší pozornosti doporučujeme dětský program. Hodí se nejen do shromáždění dětí, ale třeba i na
křesťanské tábory. Rozhovor 2 učedníků (verze B) můžete použít i pro shromáždění dospělých.
Diapozitivy už bohužel k dispozici nejsou, ani nebudou v dalších letech. Můžeme vám však poskytnout
přes internet obrázky, které se vztahují k liturgii SDM (ne obecně k Bahamám). Můžete si je stáhnout
z úschovny. Adresa je na zvláštním vloženém papíru. Pokud byste měli problémy, informujte se u se-
stry Jany Kubaňové - jan.kuban@volny.cz. Na internetu najdete jistě i další obecné materiály o Ba-
hamách.

*Sbírka 2014
Z loňské sbírky ,konané v roce programu SDM z Egypta, jsme tentokrát podpořily 2 projekty v za-
hraničí – přispěly jsme na budování studní v Etiopii a na pomoc pro Filipíny v celkové částce 75 tisíc
Kč. Návrh účelu některé z příštích sbírek můžete podat i vy. Podporujeme konkrétní potřeby, nevy-
dáváme peníze vámi svěřené „jen tak“.

*Sbírka 2015
Velkým problémem na Bahamách je výskyt rakoviny prsu, největší na světě, proto chceme letošní
sbírku věnovat organizacím, které takto postiženým ženám pomáhají.
Vás pak  prosíme, abyste sbírku u vás netříštili a nedávali na jiné charitativní účely. Společná celore-
publiková 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 2016– program z Kuby
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. Neza-
pomeňte na variabilní symbol. Ve vlastním zájmu zvlášť pečlivě vyplňte Objednávku materiálů pro
příští rok –rok 2016. Z úsporných důvodů upřednostňujeme odesílání materiálů elektronicky.
Stává se nám každý rok, že nemáme z více než třetiny míst, kam materiály bezplatně odesíláme, žádnou
odezvu – ani zprávu o konání ani sbírku.  Pohlednice pošleme jen těm, kdo si je objednají.
POZOR!! Pokud nemůžete shromáždění konat přesně v pátek 6. března, zvolte jiný termín, dříve
nebo později, nevynechávejte příležitost toto ekumenické shromáždění konat! V pátek  6. 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 2015 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 2016

Máme zájem o materiály 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
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Informace o nás najdete na:
www.facebook.com/pages/Světový-den-modliteb-český-výbor/537610089624664 a psát nám

můžete naadresu předsedkyně naina@seznam.cz nebo sdm@centrum.cz

Všechny texty budou k dispozici na webových stránkách Ekumenické rady církví v ČR a na stránkách
Ekumenického fóra.
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Vyplněnou zprávu pošlete na adresu předsedkyně 
Mgr Aleny Naimanové, Bezručova 16, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

(naina@seznam.cz)


