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Kuba
Téma: Když přijímáte děti, přijímáte mne.



Pořad bohoSlužby
Píseň

Stará žena (nesoucí Bibli)
Jmenuji se Juana(čti chuana). Přináším Písmo svaté. Mnohé křesťanské
ženy mé generace si uchovávaly víru v Boha a slavily bohoslužby, i když
proto byly diskriminovány. Předávaly jsme Boží Slovo  svým vnukům a
vnučkám. Od nás se dověděli, že je Bůh miluje a začali v něho věřit. Ne-
chávali jsme naše kostely otevřené i přesto, že přicházelo málo lidí. Byly
jsme „živými kameny“( 1 Pt 2,5). Držely jsme se naděje. Měly jsme zku-
šenost s kladením odporu i s utrpením. Dnes s potěšením vidíme, jak
pravda rozkvétá a Boží Slovo přijímají naši lidé s radostí. Chvála Bohu!
(položí na oltář /stůl Páně Bibli)

Žena  středního věku (nese misku se zeleninou)
Jmenuji se Yamilka. Jsem žena, která má mnoho práce: v zaměstnání, v
církvi a v rodině. Přináším plody země. Ženy mé generace musí často im-
provizovat, aby denně uvařily pro celou rodinu. Tradiční kubánské jídlo
je ajiaco(čti achjako). Je to polévka z yuccy – sladkých brambor, dýně, ko-
řene malanga a kukuřice. Chutná velmi dobře. Každá přísada obohacuje
celý pokrm něčím zvláštním a společně pak vytváří úplně novou chuť.
Stejně je to v našem životě. Jsme rozdílné: dělnice v zemědělství, drobné
živnostnice, kadeřnice, lékařky, architektky, učitelky, konstruktérky, 
hudebnice, farářky a pastorační pracovnice, a tak dále. Všechny nás ale
sjednocuje tvořivost, se kterou živíme své rodiny a staráme se o ně v kaž-
dodenním zápase o přežití. Přinášíme tak svá obdarování a vědomosti i do
společnosti. Chvála Bohu! 
(položí na oltář misku )

Mladá žena (drží svíčku)
Mé jméno je Liudmila. Už odmalička jsem poslouchala biblické příběhy,
které mi vyprávěla moje babička Juana. Chodila jsem s ní do kostela, 
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zúčastňovala jsem se různých programů a letních biblických táborů. To
mne dovedlo k současné práci ve skupině mládeže. Reprezentuji mladé
ženy své generace. Čekáme na chvíli, kdy budeme moci vnášet do celkové
společenské situace svůj přínos. Dostaly jsme bezplatné školní a univer-
zitní vzdělání. Přesto často nevyděláváme tolik, kolik k životu potřebu-
jeme. Trpíme dlouhodobou ekonomickou krizí a naše platy jsou
nedostatečné. Naši situaci komplikuje emigrace. Mnoho našich přátel
odešlo do zahraničí. Každým odchodem rostou mé pocity samoty a fru-
strace. Přesto věřím, že moje generace se může stát světlem, které ukazuje
cestu do budoucnosti. Naše děti mají právo radovat se z této nádherné
země, kterou nám Bůh dal. Chvála Bohu!
(položí na oltář svíčku)

První dívka
Jsem Olivia. Pocházím z východní části naší země a přináším radost a ryt-
mus. Ráda chodím každou neděli do kostela a povídám si s kamarády o
Bohu. Žiji s maminkou. Můj táta je lékař a pracuje ve Venezuele. Jsem na
něj hrdá, ale také mi moc chybí. I když moje maminka nechodí do kostela
se mnou, vždycky jí povídám o tom, co jsem se tam dověděla.
(zahraje na maracas/rumba koule a položí je na oltář)

Druhá dívka
Jmenuji se Ana Paula. Pocházím ze střední části Kuby a přináším trochu
třtinového cukru jako znamení lásky. My děti si spolu hodně hrajeme. Mů-
žeme chodit do školy. Nikdo z nás si nemusí vydělávat na živobytí. Cítíme,
že jsme milovány, i když nám dospělí někdy nenaslouchají.
(položí na oltář třtinový cukr)

Třetí dívka
Jsem Maria Carla. Pocházím ze západní části země. V kostele se cítím velmi
dobře a ráda zpívám s ostatními dětmi. Teď vás zvu, abyste se pozdravili
jako to děláme na Kubě: políbením na tvář a objetím nebo podáním ruky
se slovy 
„Buenos dias“ (dopoledne)   - „Buenos tardes“(odpoledne) – nebo (večer)
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„Buenas noches“(čti Buenas nočes).
Pozdravme se navzájem při poslechu hudby a zpěvu.

Píseň

POZVÁNÍ K MODLITBÁM

Vedoucí
Bože Stvořiteli,chválí tě všechna pokolení. Zpíváme spolu s drozdy,pal-
mami,řekami a veškerým stvořením.

Všichni
Radostně chválíme tvou přítomnost.

Jedna
Ježíši, učiteli moudrosti, prameni, ze kterého čerpáme lásku.

Všichni
Hudbou chválíme tvou přítomnost mezi námi.

Jedna
Duchu svatý, svatá Moudrosti, zjevuješ se maličkým a dnes jsi přítomen 
v našich snech a nadějích. Přinášíme ti sny starých, vize mladých a dětskou
moudrost.

Všichni
Chválíme tvou přítomnost uprostřed nás.

Jedna
Bože naší existence, raduješ se ze života. Víš, jak změnit každý den v zá-
zrak a každý okamžik v důvod pro oslavu.
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Všichni
Chválíme tvé svaté jméno a zvěstujeme tvé království. Amen.

Píseň

Jedna
Bože života, ty jsi přítomný ve všech generacích. My jsme tvé děti, které
tě přijímají. Prosíme tě, oživ toto setkání jako jsi inspiroval celé lidstvo na-
rozením malého dítěte, které nás naučilo zázraku lásky. Ve jménu tohoto
dítěte Ježíše se modlíme. Amen.

Píseň

MODLITBA DOZNÁNÍ VIN A ZASLÍBENÍ BOŽÍHO ODPUŠTĚNÍ

Vedoucí
Jako motýlí jasmín roste podél potoků a potřebuje čerstvou vodu, aby uká-
zal svou krásu, tak my potřebujeme Boží lásku a proud jeho moudrosti.
Vyznáváme: v mnoha situacích jsme se neotevřeli Boží lásce. Společně
prosme o odpuštění.

Všichni
Duchu života, slyš naše modlitby a dej nám naději,sílu a lásku.

Jedna
Bože, vyznáváme, že se dostatečně nevěnujeme svým dětem, často nere-
spektujeme práva dětí a neumožňujeme jim, aby spoluutvářely život v na-
šich rodinách a sborech .  

Jedna
Odpusť nám, že si málo všímáme týrání žen, dětí a starých lidí na rozličných
místech, například doma, v zaměstnání, v sociálních zařízeních nebo i
jinde.
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Všichni
Duchu života, slyš naše modlitby a dej nám naději, sílu a lásku.

Jedna
Připouštíme, že jsme odpovědni za překážky, které jsme mezi sebou po-
stavili. Ty nám zabraňují, abychom byli společenstvím na cestě a vydávali
svědectví víry a naděje.

Všichni
Duchu života, slyš naše modlitby a dej nám naději,sílu a lásku.

Jedna
Pomoz nám, abychom se učili od dětí navzájem se přijímat, nikoho nedis-
kriminovat, ale naopak v našich společenstvích hledat smíření.

Jedna
Vyznáváme, že se vždycky nedáváme nakazit radostí dětí a neoslavujeme
tvou štědrost, která se projevuje v rozmanitosti stvoření.

Všichni
Duchu života, slyš naše modlitby a dej nám naději,sílu a lásku.

Jedna
Odpusť nám, když nevytváříme prostor k rozhovorům mezi generacemi,
a místo toho připouštíme nedůvěru a mocenské konflikty, které ničí naše
vztahy.

Jedna
Vyznáváme, že jsme neměli dost odvahy, abychom odsoudili bezpráví jako
byla po více než 50 let ekonomická blokáda Kuby, která ohrožovala zdraví
a růst našich dětí.

Všichni
Duchu života, slyš naše modlitby a dej nám naději,sílu a lásku.
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Vedoucí
Poslechněte si dobrou zprávu: Bůh je láska a přijímá nás s otevřenou ná-
ručí! Bůh – jako otec a matka – naslouchá doznání našich srdcí a odpouští
naše viny skrze Ježíše Krista. Amen.

Čtení ze Starého zákona: Izajáš 11,1–10

Píseň: Aleluja

Čtení z Nového zákona: Markovo evangelium 10,13–16

Píseň: Aleluja

Kázání nebo meditace

Píseň

ÚVOD KE SBÍRCE

Jedna
Světový den modliteb je ekumenické křesťanské hnutí, rozšířené ve více
než 180 zemích světa. V současnosti se na něm podílejí vedle žen také
muži a děti. Každoročně býváme obohaceni sestrami z různých zemí světa,
které připravují tuto slavnost. Sdílíme s nimi jejich bolesti a starosti, a na-
cházíme povzbuzení z jejich víry. Znamením této solidarity se stává sbírka
na podporu dobročinných projektů. Zároveň s touto sbírkou odevzdáváme
Bohu životy těchto vzdálených přátel i své vlastní.
Letošní sbírka je určena na podporu žen a dětí na Kubě v projektech, které
sdílíme s německými sestrami.

SBÍRKA (hudba)
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DĚKOVNÁ A PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Vedoucí
Bože radosti, od tebe přijímáme radost jako dar, o který se můžeme na-
vzájem podělit.

Všichni
Děkujeme, že jsi přišel v Ježíši Kristu jako dítě do tohoto světa, abys
byl s námi.

Jedna
Duchu svatý, děkujeme, že jsi přítomen v malých a jednoduchých věcech,
v našich setkáních i ve všedních dnech.

Všichni
Děkujeme za ducha radosti, která nikdy nekončí.

Jedna
Jsme vděčni za soužití více generací žijících pospolu. Můžeme se tak po-
dílet na tradicích, moudrosti a společenství. Modlíme se, abychom jednali
v lásce, která přináší smíření a obnovu uprostřed rodinných konfliktů.

Všichni
Amen (píseň)

Jedna
Děkujeme za lásku a péči, kterou zakoušejí děti v naší zemi. Prosíme tě
za všechny děti, na které se zapomíná. Chceme slyšet jejich hlasy a být na-
vzájem pozornější, trpělivější a přátelštější.

Všichni
Amen (píseň)

Jedna
Děkujeme za odborníky, vysílané z Kuby do jiných zemí, aby tam pomáhali
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ve školství a zdravotnictví. Modlíme se za jejich rodiny, které je postrádají
během jejich dlouhé nepřítomnosti.

Všichni 
Amen (píseň)

Jedna
Děkujeme ti, že mladí lidé mají přístup ke vzdělání. Prosíme, provázej je
v jejich osobním růstu a při hledání místa ve společnosti.

Všichni
Amen (píseň)

Jedna
Děkujeme ti za moudrost starých lidí v našich rodinách a komunitách. Pro-
síme, aby se setkávali a jednalo se s nimi s respektem a péčí.

Všichni
Amen (píseň)

Jedna
Děkujeme ti, že máme denně potravu pro tělo i duši. Stůj při rodinách,
které trpí kvůli hospodářské krizi a emigraci.

Všichni
Amen (píseň)

Jedna
Děkujeme za lidi, kteří těžce pracují pro sociální, kulturní a duchovní roz-
voj naší země. Prosíme, proměň všecky zdi v široce otevřené dveře.

Všichni
Amen (píseň)
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PŘEDSEVZETÍ

Vedoucí
Protože věříme, že jsme tvoje milované stvoření, které má místo ve tvém
srdci, chceme s tvou pomocí 
- být přátelštější a odpouštět
- přijímat děti a s nimi snít, smát se, tancovat a milovat bez rozdílu
- přijímat každého člověka jako jedinečného a tobě vzácného
- usilovat o zachovávání naděje pro budoucnost ve spravedlnosti a míru

Vedoucí
Modleme se, jak nás Ježíš naučil  (Otče náš…)

VYSLÁNÍ

Jedna
Jděme nyní do světa se srdcem plným dětské něhy a důvěry a s nadějí v pří-
chod Božího království

POŽEHNÁNÍ

Vedoucí (případně střídavě s dalším hlasem)
Pán Ježíš Kristus ať je ti nablízku,        aby tě bránil;
ať je v tobě, aby tě občerstvoval;
ať je kolem tebe, aby tě ochraňoval;
ať je před tebou, aby tě vedl;
ať je za tebou, aby tě ospravedlňoval;
ať je nad tebou, aby ti žehnal. 
a ty mu děkuj a oslavuj jej spolu s Otcem a Svatým Duchem povždy.

Všichni
Amen

Závěrečná píseň
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ZPRÁVY Z POBYTU NA KUBĚ

Atarah ARLT
18letá Berlíňanka, velmi přátelská a komunikativní strávila svůj čas v ku-
bánských městech Santa Clara a pak v Matanzas na přelomu roku
2013/14, asi 100 km od Havany. Dobrovolníci musí totiž místo pobytu
po ½ roce měnit. V Matanzas bydlela u rodiny blízko kostela. Bylo to malé
město,ale mělo teologickou reformovanou fakultu, na které studovali i ci-
zinci (Korejci, USA i z dalších latinskoamerických zemí). Církev tam byla
velmi čilá se spoustou dětí, které přicházely na bohoslužby(cca 30). Kaž-
dou neděli po biblické hodině měla Atarah na starosti děti od 5 do 15 let.
Hrály si, kreslily, vystřihovaly a vyráběly. V pondělí se scházela hudební
skupina a Atarah měla na starosti zpěv pro další bohoslužby. 2dny v týdnu
pomáhala v kostele uklízet. Ve středu byly biblické hodiny, právě dokon-
čovali výklad 1. knihy Mojžíšovy. Jednou za měsíc vedla skupinku mládeže.
V sobotu připravovala s další sestrou ze sboru snídani pro starší lidi, vět-
šinou kávu, mléko s cukrem, housky s máslem a uzeninou, někdy i kakao.
Pro příští čas plánuje s místní farářkou další aktivity, např. vyrábět ozdoby,
které by se daly na trhu prodat a tím by si vydělali na další materiál. Zvláštní
projekt se týká vody. Každý den je od 16 do 18 hodin kostel otevřený a
lidé mají možnost si odnést přečištěnou vodu domů. Také doprovázela ne-
mocnou paní na ošetření do nemocnice.
Měla možnost zúčastnit se v Kostarice semináře pro dobrovolníky.

Clemens SCHOPS
20letý mladý lyrik a poeta, dobrý řečník a hráč na trubku. I on prošel 2
církevními obcemi poblíž Havany a mohl poznat život z jiné strany.

Kubánské symboly
Kubánská vlajka je složena z pěti vodorovných pruhů, z nichž dva jsou bílé
a tři modré. V žerďové části je umístěn červený rovnostranný trojúhelník
s bílou pěticípou hvězdou. Vlajka byla přijata roku 1902, ale byla navržena
Narcisem Lopezem již roku 1849. Lopez se snažil bojovat za nezávislost
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na Španělsku a chtěl Kubu připojit ke Spojeným státům. A právě proto na
vlajku umístil pouze jednu bílou hvězdu (ve španělštině "Estrella Solita-
ria"), která se dle jeho plánu měla později stát jednou z hvězd na americké
vlajce. Tato vize se však nikdy nenaplnila a Kuba se stala komunistickou
zemí. Tři modré pruhy značí tři kubánské departmenty, bílá čistotu ideálů
v bojích za nezávislost a červená připomíná krev prolitou během těchto
bojů. Každý z vrcholů trojúhelníku poukazuje na jeden z ideálů kubánské
revoluce - volnost, rovnost a bratrství. 

K náboženským poměrům
Santérie je na Kubě způsob života a každý si jí přizpůsobí svým potřebám,
žádná pevná dogmata ani striktní rituály nedodržujeme. Se vrůstající ob-
libou a tolerancí ze strany režimu ale santérie ztrácí kredit, protože řada
lidí se zde stává kněžími jen kvůli výdělku, říká mladý kubánský herec v
dokumentu, který natočila maďarská dokumentaristka  
Jen tím stvrzuje skutečnost, že santérie je osobní náboženství, k jejímuž
provozování nejsou zapotřebí žádné svatostánky ani církevní hierarchie. 
Po revoluci v roce 1959 Kuba silně omezila náboženský život, přestože
papírově nadále uznávala svobodu náboženství. Výsledkem této "svo-
body" byl odchod 80 % katolických a protestantských kněžích do USA v
letech 1959–61. Věřícím byl zakazován vstup do komunistické strany, v
roce 1962 se Kuba oficiálně stala ateistickým národem a od roku 1969
byly v zemi zakázány Vánoce. Ty byly obnoveny až v roce 1998 po náv-
štěvě papeže Jana Pavla II. 
Ke katolické církvi se hlásí přibližně 60 % věřících na ostrově. K santérii
se různou měrou obrací až 80 % obyvatelstva (katolicismus a santérie se
tedy částečně překrývají). Různé protestantské církve vyznává přibližně 6
% obyvatel. Na ostrově je i funkční židovská obec a v čínském městě v Ha-
vaně dominují buddhisté. Pozůstatkem doby, kdy zde žily desetitisíce
Rusů, je zastoupení ruské pravoslavné církve. Katolickou patronkou Kuby
je Panna Maria Milosrdná z Cobre.
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