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Téma: Když přijímáte děti, přijímáte mne.

Dopis



Milé sestry, milí bratři,

posíláme vám texty programu Světového dne modliteb 2016 z Kuby. Máte možnost se připojit 
k mnoha lidem ve více než 170 zemích světa, kteří budou Světový den modliteb (SDM) 1. pátek 
v březnu – 4. března 2016 - 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
Kubě), abyste o zemi konání a poměrech v ní věděli co nejvíce. Doporučujeme vaší pozornosti
dětský program, který můžete použít i mimo SDM, např.na církevních táborech nebo víkendech.
Tento program upravily sestry z našeho českého výboru, jejichž rodnými jazyky jsou čeština, polština
a slovenština. 
Posíláme vám také sešitek písní, z nichž známe již z minulých programů SDM píseň "Demos gracias",
kterou necháváme ve španělském originále (není však přímo z Kuby). Kubánskou melodií, písní na
slova národního hrdiny a básníka José Martího je známá GUANTANAMERA. Nemá křesťanský obsah,
ale pro mnohé starší lidi je symbolem kubánské kultury a života. Kubánskou (a lehkou) písní je kánon
"Vstaňte,je tu úkol". Jinak doporučujeme, abyste ve zpěvnících svých církví hledali a zpívali písně 
k danému tématu (rozmnožili si je). Takovou může být píseň ze zpěvníku Církve  bratrské, kterou
jsme do našeho zpěvníčku zařadili. V mnohých církvích znají píseň "Má Pán Ježíš, má mne rád",
která je také vhodná.
Pro děti zařazujeme 2 nekubánské písně, ale obsahově příhodné.

*Technické poznámky:
Kubánské sestry navrhují, aby účastníci shromáždění při popíjení kávy nebo citrónové limonády byli
nejprve informováni o zeměpisné poloze Kuby, její velikosti a počtu obyvatel, stručné historii, o
službě současných církví – za pomoci svérázné kubánské hudby, fotografií a audiovizuálních mate-
riálů. Vhodné je opatřit si mapu Kuby, případně vyrobit z papíru květ motýlího jasmínu, národní ku-
bánské květiny nebo jejich modrobíločervenou vlajku. Pokusme se o různorodou prezentaci a
mezigenerační účast. 
Texty v Liturgii psané kurzívou nečtěte nahlas, jsou to pomocné informace. 
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 ke Kubě). Můžete si je stáhnout
z úschovny do 15. 3. 2016 na www.uschovna.cz/zasilka/HAMA73C4DAPFIRM5-LAD
Další fotografie z Kuby od Kathariny Wittenberg (volně ke stažení) najdete na 
www.facebook.com/Světový-den-modliteb.
Pokud jsou pro vás tyto možnosti nedostupné, můžete si napsat o zaslání CD s obrázky prostřednic-
tvím České pošty na naši novou adresu: 
Výbor Světového dne modliteb v ČR, Husova 1053, 250 88 Čelákovice nebo nás můžete kon-
taktovat na e-mailu: sdm@centrum.cz.
Na internetu najdete jistě i další obecné materiály o Kubě.

*Sbírka 2015
Z loňské sbírky ,konané v roce programu SDM z Baham, jsme tentokrát podpořily projekt u nás.My-
slely jsme na vysoké procento onemocnění žen rakovinou prsu (nejvyšší na světě) a přispěly jsme or-
ganizaci Mammahelp na samovyšetřovací vesty v celkové částce 75 tisíc Kč.
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Návrh účelu některé z příštích sbírek můžete podat i vy. Podporujeme konkrétní potřeby, nevydáváme
peníze vámi svěřené „jen tak“.

*Sbírka 2016
Tentokrát chceme svou sbírkou posílit finanční prostředky našich spolusester z Německa, které mají
na Kubě několik projektů pomoci. Jedná se zejména o projekty na pomoc ženám a dětem.
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 2017– program z Filipín
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 2017. Pokud si výslovně neobjednáte, nedostanete speciální pohlednice z Kuby.
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. 

POZOR!! Pokud nemůžete shromáždění konat přesně v pátek 4. března, zvolte jiný termín, dříve
nebo později, nevynechávejte příležitost toto ekumenické shromáždění konat! V pátek 4.března na
vás budeme v modlitbách myslet. Přejeme Boží požehnání a radostné společenství víry.

Vaše sestry z Českého výboru SDM

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

můžete na adresu 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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Důležité upozornění!!!
Sídlo našeho českého výboru Světového dne modliteb pře-
sídlilo z Prahy – Střešovic do Čelákovic (PSČ 250 88), 
Husova 1053. 
Dopisy posílejte jen na tuto adresu, ušetříte sobě i nám velké
problémy s dohledáváním zásilek.



Zpráva o konání modlitebního shromáždění SDM 2016 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 2017

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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Vyplněnou zprávu pošlete na adresu předsedkyně 
Mgr Aleny Naimanové, Bezručova 16, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

(naina@seznam.cz)


