SVĚTOVÝ DEN MODLITEB
2009

Pátek 6. března 2009

„Ačkoliv je nás mnoho, jsme jedno tělo
v Kristu"
Bohoslužba připravena výborem SDM
z Papuy Nové Guineje
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UVÍTÁNÍ A UVEDENÍ
Vedoucí: Good afternoon, Gutpela apinun tru, Adorahi namona!
Křesťanské ženy z Papuy Nové Guineje vás z upřímného srdce vítají
jako členy boží rodiny k tomuto bohoslužebnému shromáždění Světového dne modliteb. Papua Nová Guinea má více než 800 jazyků, ale my
jsme vás pozdravili ve třech úředních jazycích:
* v angličtině - Good afternoon (How are you today)
* v tok pisin(pidžin) - Gutpela apinun tru
* v motu - Adorahi namona
(Podejte si ruku s tím, kdo stojí vedle vás, a opakujte pozdrav vedoucí slovy uvedených jazyků).
Hlas 1: Pojďte s námi do Papuy Nové Guineje. Pojďte s důvěrou, jakou
měla Rút, když následovala Noemi. Řekla: „Tvůj lid bude mým lidem a
tvůj Bůh mým Bohem.“ ( Rút 1, 16)
Vedoucí: Pojďte s námi do Papuy Nové Guineje, do země překvapení.
Jsme blízko rovníku, a tak můžete očekávat vysoké teploty a husté tropické deštné pralesy. Pojďte , nechte se překvapit a žasněte nad mnoha
druhy rostlin a zvířat. O některých z nich dosud nic nevíme.
Hlas 2: Vystupte s námi do vysokých pohoří , která se táhnou po délce
hlavního ostrova Papuy Nové Guineje. Tady je docela chladno. Většina
obyvatel žije v této úrodné vysočině a živí se zemědělstvím už deset tisíc
let, ale svět se o nás dověděl až ve třicátých letech minulého století.
Vedoucí: V Papui Nové Guineji je nás mnoho a jsme různí. Máme 800
jazyků a také mnoho kultur a tradic. Hornatá krajina nás může izolovat
, ale boží láska nám dává sílu , abychom se vzájemně objali a abychom
objali vás, své sestry a bratry na celém světě. Zdravíme vás slovy:"Yumi
planti manmeri tasol long Krajst yumi stap wanpela bodi tasol". To znamená v tok pisin :„Ačkoliv je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu.“
(Na tomto místě lze uvést tento text inspirovaný pohlednicí:
Jedna: Pohleďme na obraz zvolený sestrami z Papuy Nové Guineje za znak
letošního Světového dne modliteb. Obsahuje řadu symbolů:
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V ramenech kříže jsou proti sobě dvě masky - ženská a mužská, připomínající
legendu, v níž zdejší ženy za dávného hladomoru vyrobily množství hliněných
nádob a muži s tímto zbožím odpluli do jiné části země, kde směnili nádoby za
potraviny pro svůj hladovějící národ.
Historii chudoby vyjadřují konce ramen , střed kříže pak představuje zaslíbení
duchovního i přírodního bohatství pod křídly Ducha svatého. Ducha svatého zde
symbolizuje národní pták země – rajka. Duch svatý současně chrání i sjednocuje.
Jedna: Povšimněme si dole spodní části kříže :
Ozdoby, potrava, rostlinstvo, ale v popředí i těžký vak, zvaný BILUM, v němž
ženy nosí břemena a který symbolizuje i produktivitu žen. Vyjadřuje ovšem též
zásadu „Jedni druhých břemena neste.“ Také ukládá naše břemena skládat u
paty kříže.
Ve vrcholu kříže nás radostně zdraví matka, jejíž gesto a úsměv vyjadřují naději v lepší budoucnost jejich dětí.
Mnohobarevnost obrazu znázorňuje i barevnost Papuji Nové Guineje i zálibu
obyvatel v živých radostných barvách. Žlutá je bohatství, červená radost.
Závěr : obraz vyjadřuje ústřední myšlenku letošního tématu – v jednotě křesťanů spojovat víru, naději a lásku na půdorysu všeobjímajícího kříže.)

POZVÁNÍ K BOHOSLUŽBĚ
(Pozvání k bohoslužbě navrhují autorky z Papuy Nové Guineje ozvláštnit podle
své tradice zvukem flétny , bubnů nebo mušle)
ZAHAJOVACÍ PÍSEŇ
(Spoj nás v jedno Pane)
Všichni: Trojjediný Bože, Stvořiteli země, slunce a měsíce. Od počátku
časů nás miluješ a chráníš .
Refrén: My jsme sestry a bratři, Boží Duch s námi je , láska Boží nás
všechny spojuje.
Všichni: Země je naše matka, ze které všechno roste. Kde proudí vody,
tam se údolí zelenají . Žije tu půvabná srnka, orel a silný buvol.
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Refrén: My jsme sestry a bratři, Boží Duch s námi je , láska Boží nás
všechny spojuje.
Všichni:Jsme jedno v Duchu. Je to velké tajemství. Žijme ve vzájemném
respektu a harmonii . Tak přivedeme všechny boží děti do jednoho obecenství.
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Jedna: Chválíme tě a děkujeme ti za zemi, v níž jsme se narodili, zemi,
kterou nazýváme svým domovem. Jsme její částí a jsme s ní spojeni.
Bože, prosíme tě , žehnej naší zemi Papui Nové Guineji a každé jiné zemi, tak aby zůstávala nadále naší oporou a zajištěním. A Bože, prosíme
tě, dej ať stále žijeme v jednotě a míru.
Všichni: A my, kterých je mnoho, jsme jedno tělo v Kristu.

Refrén: My jsme sestry a bratři, Boží Duch s námi je , láska Boží nás
všechny spojuje.
Všichni: Dej nám pocítit jistotu tvé přítomnosti, když přejímáme odpovědnost. Bože, spoj se s námi , když hledáme vizi pro budoucnost. Bože,
buď v našich srdcích jako náš host.
Refrén: My jsme sestry a bratři, Boží Duch s námi je , láska Boží nás
všechny spojuje.

OSLAVNÉ MODLITBY (ADORACE)
Jedna: Mocný Bože, náš Otče, posiluj Ducha jednoty, pokoje a lásky v životě tvého lidu , ke kterému patří lidé rozdílných ras, barev, jazyků, kultur a tradic. Díky, že působení tvého Ducha se projevuje skrze církev
v Papui Nové Guineji i v celém světě. Se žalmistou voláme „Bože, chválíme tě, že jsme úžasně a nádherně stvořeni. Obdivuhodné je tvé dílo!“
(podle žalmu 139, 14)
Všichni: A my, kterých je mnoho, jsme jedno tělo v Kristu.
Jedna: Bože, stále o nás pečuješ, chráníš nás , živíš a podpíráš. Dal jsi
nám zemi, abychom ji jedni s druhými sdíleli. Chválíme tě a děkujeme
za tvou nesmírnou starostlivost. Díky tvé moudrosti by nás země uživila všechny. Jsi náš Bůh a my ti chceme děkovat. Jsi náš Bůh a my tě chceme velebit. Vzdáváme ti díky, protože ty jsi Bůh.
Všichni: A my, kterých je mnoho, jsme jedno tělo v Kristu.

PÍSEŇ CHVÁLY
(Pozvedáme svá srdce k tobě)
BIBLICKÉ ČTENÍ
z listu k Římanům 12,4-13
DĚKOVNÁ MODLITBA
Jedna: Děkujeme ti, Bože, za lidské tělo v jeho jednotě a celistvosti.
Zvláště ti děkujeme za všechny smysly, které nám umožňují vnímat a
poznávat svět a sebe navzájem. Naše srdce jsou naplněna vděčností za
dar života.
Všichni: Děkujeme za rozličné dary podle milosti, která nám byla dána.
Jedna: Děkujeme ti, že jsi nám dal Ježíše Krista. Žil mezi námi, trpěl a
zemřel a zase vstal z mrtvých, abychom měli život v plnosti. Jsme vděčni za posilující zvěst evangelia , že máme milovat jedni druhé. Kéž jednotu, kterou máme v Kristu, zakoušíme v našich životech, v rodinách,
kmenech, rodech a společenstvích , v našich zemích a ve světě.
Všichni: Děkujeme za lásku, jak ji žil Kristus.
Jedna: Děkujeme ti, Bože, že našim životům dáváš směr. Jsme vděčni za
ty , kdo se přidržují dobrého :za ty, kteří se zastávají spravedlnosti pro
opovrhované, utlačované a žijící na okraji společnosti. Děkujeme za ty,
kdo říkají pravdu mocným ;za ty, kteří se velkoryse dělí s druhými a za
ty, kdo mají soucit se všemi . Silou svého Ducha nám umožňuj, abychom
stále nově a s nadějí měnili své životy .
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Všichni: Děkujeme za rozličné dary podle milosti, která nám byla dána
Jedna: Děkujeme ti, Bože za všechny, kdo svědomitě přijímají odpovědnost a mají na mysli blaho všech a nikoliv své osobní zájmy. Děkujeme
ti, že nám dáváš příležitost uplatnit naše vůdcovské schopnosti. Myslíme na všechny, kteří nás vedou , angažované a schopné muže a ženy
ve vládě, v soukromém sektoru a v nevládních organizacích. Bože, děkujeme ti také, že měníš srdce mužů v Papui Nové Guineji, aby uznávali vedoucí schopnosti žen a oceňovali je.
Všichni: Děkujeme ti za lásku, jak ji žil Kristus.
PÍSEŇ
(Jedno jsme v Duchu svatém)
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starší generaci, na bohaté a chudé, na intelektuály a bezdomovce, na lidi
s HIV/ AIDS a ty, kteří se bojí o ně pečovat. Rozděleny jsou ženy mezi
sebou, muži mezi sebou a také manželé mezi sebou. Pane Ježíši, který jsi
vstal z mrtvých , uzdrav nás svou mocí, abychom vyšli ze strachu a
pochybností, které nás rozdělují, k obnovené naději.
Všichni: Pane Ježíši, slituj se nad námi.
Jedna: Jsme tvé marnotratné děti. Prosíme o tvé odpuštění, že jsme promrhávali svá obdarování a talenty a využívali je pro vlastní sobecké cíle.
Odpusť nám, že nevydáváme svědectví o tvé úžasné lásce, nespolupracujeme ve tvé církvi a nešíříme tvé království. Osvoboď nás od jakéhokoliv
otroctví, které nás svazuje a zaslepuje vůči tebou darované jednotě.
Všichni: Pane Ježíši, slituj se nad námi

BIBLICKÉ ČTENÍ
z listu k Římanům 12,14-21
VYZNÁNÍ VIN A PROSBA O ODPUŠTĚNÍ
Jedna: Milostivý Bože, věříme ve tvou láskyplnou moc. Prosíme tě, otevři naše mysli a srdce, abychom poznali, kdy jsme nežili v dokonalé jednotě. Ukaž nám, jak máme žít podle tvého evangelia: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ (Ř 12, 21)
Všichni: Pane Ježíši, slituj se nad námi.
Jedna: Žijeme ve společnosti s velkými problémy. Vzrůstá násilí všeho
druhu. Mnoho lidí bylo během let zavražděno, děti zmrzačovány, ženy
a dívky znásilňovány, staří lidé uráženi a už nerespektováni. Majetky
byly rozkradeny nebo zničeny. Bože, jménem našeho lidu tě prosíme o
odpuštění. Z hloubi svých srdcí prosíme o zahojení ran.
Všichni: Pane Ježíši, slituj se nad námi
Jedna: Jsme pokání činící církev. Dal jsi nám rozmanité dary, abychom
jimi přispívali k růstu Kristova těla. Ale my jsme rozděleni na mladší a

Jedna: Dárce a udržovateli života, povolal jsi nás do obecenství s tvým
Synem , Ježíšem Kristem, který nás vyvedl ze tmy hříchu do světla lásky.
Důvěřujeme ti a víme, že nás zachováš pevné až do konce . Prosíme o to
v Ježíšově jménu. Amen.
(SYMBOLICKÝ AKT
Podejte si ruce a vytvořte lidský řetěz. Připojte se k písni „Spoj nás v jedno
Pane"/Bind us together, Lord)
BIBLICKÉ ČTENÍ
2. Mojžíšova 2,1-10

PŘÍKLADY ZE SOUČASNOSTI
Jedna: Příběh z 2. knihy Mojžíšovy začíná zásahem žen různých národností, jazyků, tradic víry a společenských tříd. Tyto ženy spolupracovaly, aby zachránily dítě. Uvádíme příklady záchranných akcí žen z Papuy
Nové Guineje.
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1. PŘÍBĚH – PŘÍBĚH GWEN
Jedna: Jmenuji se Gwen a pocházím z provincie Bougainville, která je
nyní v Papui Nové Guineji autonomní oblastí . Ostrov Bougainville trpěl
od roku 1989 do 2004 občanskou válkou, známou jako „Bougainvillská
krize". Byla následkem nespokojenosti místních lidí s důlní společností ,
jejíž metody při těžbě mědi, zlata a jiných rud způsobily obrovskou devastaci životního prostředí. Lidé sáhli k odvetě a začali ničit nemovitosti. Více než dvacet tisíc mužů, žen a dětí v této občanské válce zemřelo.
Zdravotní péče a školství v této době nefungovaly.
Po osmi letech neúspěšných pokusů vlády najít pokojné řešení krize přizval
tehdejší předseda vlády na pomoc ženy. Bylo to poprvé, kdy se církve na ostrově spojily, aby řešily naléhavé problémy krize. Bylo to poprvé, kdy se 800
žen různých jazyků, tradic a vyznání spojilo pod ochranou církví. Vzdorovaly otevřeným mořím a putovaly přes divoce rozeklané horské hřebeny,
aby se dostaly do Arawy, východiska a centra krize. Přes těžké problémy a
utrpení hledaly cesty, jak konflikt ukončit. Zastánkyně vlády i zastánkyně
povstalců spolu otevřeně mluvily. Naším cílem bylo zachránit životy našich
dětí a přinést skutečný mír a smíření nám samým, rodinám a obcím.
Na konci jednotýdenního jednání s mnoha modlitbami se rozhodla skupina matek riskovat své životy a navštívit ozbrojené síly povstalců v buši.
Bylo to první setkání s povstalci. Mírové rozhovory mohly začít. Krize
skončila a Bougainville se zase raduje z míru, který ženy iniciovaly.
2. PŘÍBĚH - MARIA
Jmenuji se Maria a pocházím z vysočiny v Papui Nové Guineji. Kmenové válčení zde bylo zdrojem trápení mnoha matek a dětí. Po dlouhou
dobu se válčilo s luky a šípy , avšak nyní se bojuje s moderními střelnými zbraněmi. Můj manžel byl zabit příslušníkem jiného kmene. Členové
našeho kmene se chtěli mstít. Pro víru v Boha a kvůli modlitbám mnohých žen a dětí, které ustavičně prosily za mír, k pomstě nedošlo. Místo
toho se nepříteli dostalo odpuštění a smíření.
Gwen a Maria: Děkujeme ti Bože, že vedeš naše životy. Jako ženy, spojené v Kristově těle, naplněné tvou láskou a mocí, můžeme být tvými
nástroji míru a smíření.
(Zveme vás, abyste uvedly z vašeho prostředí jeden nebo dva příklady společného jednání žen pro dobro společnosti bez ohledu na různé bariéry.)
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PÍSEŇ
(Šalom chaverim)
BIBLICKÉ ČTENÍ
Skutky apoštolské 4,32-35
ZAMYŠLENÍ / KÁZÁNÍ / DRAMATIZACE
SBÍRKA
Jedna: Naši sbírku konáme jako výraz toho, že žijeme v jednom světě jako
sestry a bratři. Sdílíme své starosti, modlíme se za sebe navzájem a pokoušíme se sdílet také naše materiální prostředky. Letošní sbírka shromážděná
na všech místech v naší republice bude věnována na projekty v Papui Nové Guineji a v České republice.
PÍSEŇ
(Odpustil mi Bůh)

PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
Jedna: Všemohoucí Bože, děkujeme ti, že vždycky přihlížíš k modlitbám
svých dětí. Před tvou tvář přinášíme své naléhavé prosby.
Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás.
Jedna: Prosíme za ty, kteří rozhodují a mají odpovědnost, zvláště za vedoucí představitele. Uprostřed politického zmatku, ekonomické nestability a stále se zhoršujícího zásobování základním zbožím a službami, trpí
všichni, ale především obyvatelé, žijící ve venkovských oblastech. Bože,
dej moudrost těm, kteří nás vedou.
Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás.
Jedna: Prosíme za naše církevní představitele. Obdař je duchem služby
a představou, jak vést tvou církev k poslání, k němuž jsi ji povolal.
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Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás.
Jedna: Prosíme za rodiny. Kéž se v nich urovnají narušené vztahy. Posiluj
matky a otce, aby spojeni v tobě byli dobrými vzory svým nejbližším i
vzdálenějším příbuzným. Prosíme také za ty, kteří rozhodují v obci včetně
vůdců kmene a náčelníků. Pomáhej jim, aby byli svědomití v péči, v poskytování ochrany a ve vzdělávání těch, kteří na nich závisejí.
Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás.

Ať Bůh jako zřídlo jednoty a jedinečnosti nás obejme svou nekonečnou
láskou a sjednotí pro Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
POŽEHNÁNÍ
Vedoucí: Milost našeho Pána Ježíše Krista, nádherná Boží láska a účastenství Ducha svatého ať je s námi nyní a na věky věků. Amen.
ZÁVĚREČNÁ PÍSEŇ

Jedna: Prosíme za naše životní prostředí a přírodní zdroje. Byly jinými
využívány a to vedlo k našim útrapám a boji o přežití. Chudoba nás
svírá stále mocněji. Osvoboď lidi od jejich chamtivosti a touhy získávat
víc a více, zvláště když je to na úkor druhých. Bože, pomáhej nám, abychom byli dobrými správci tvého stvoření.
Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás.
(Na tomto místě se můžeme připojit přímluvnými modlitbami za naše místní
potřeby a starosti.)
Vedoucí: Modleme se, jak nás naučil Pán Ježíš :
MODLITBA PÁNĚ
Jedna: Milující a milostivý Bože, Bože jednoty a svornosti. Jsme jedno ve
tvém duchu, ačkoliv jsme z různých kultur a máme různé jazyky, barvu
pleti a tradice.
Všichni: Ačkoliv je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu.
Jedna: Děkujeme ti, že jsi otevřel naše srdce a my poznáváme Ježíše
Krista jako toho, kdo nás sjednocuje. Dej, ať jsme schopni být jedno.
Všichni: Ačkoliv je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu.
Jedna: Spojme své ruce na znamení jednoty. Žijme tak, ať lidé v rozděleném světě uvidí a pocítí Kristovu jedinečnost a přimknou se těsněji k Bohu.
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RECEPTY
Kuře v kokosové omáčce
1 kuře,trochu másla, 1 cibule, 1 stroužek česneku, sůl, pepř, karí, kokosové mléko
Kousky osoleného,opepřeného a karím posypaného kuřete péci asi 10
minut na másle. Přidat nakrájenou cibuli a česnek a zalít kokosovým mlékem. Dusit na mírném plameni asi 1 hodinudo měkka. Podávat s rýží.
Banánové smaženky
2 přezrálé banány rozmačkat a smíchat s 25 dkg mouky,trochou prášku do
pečiva, 2 lžícemi cukru a 2 lžícemi mléka. Lžící vykrajovat menší kousky,
vytvořit na vymaštěné pánvi placičky a usmažit.
Kokosové kuličky
Ve vodní lázni rozehřát čokoládu na vaření, vmíchat čerstvě nastrouhaný
kokos. Po částečném ztuhnutí mokrou lžičkou vykrajovat a zformovat
kuličky. Nechat ztuhnout v ledničce.
AVOKÁDOVO-BANÁNOVÝ KRÉM
1 avokádo, 2 zralé banány, citrónovou šťávu a cukr podle chuti rozmixovat.
Chutná výborně, i když barva není nejhezčí.

NĚKTERÉ VÝRAZY V PIDŽIN (TOK PISIN):
Gude! Dobrý den, ahoj. Moning tru-dobré ráno. Apinun tru-dobré odpoledne. Mama-matka, papa-otec. Papamama-rodiče. Pikinini-dítě. Pikinini
pik-selátko. Liklik pipinini-mateřská škola. Tenkyu-děkuji. Sori-promiň.
Pilai-hra. Yu orait? Jak se máš? Mi orait. Mám se dobře. Isi isi –pomalu.
Kuk-vařit. Tude-dnes. Vasim klos-prát prádlo. Hariap-rychle. Wilwil-jízdní kolo. Biknait – půlnoc. Meriblaus – šaty.
Některé materiály k tématu Papua Nová Guinea nabízí Papežské misijní
dílo, 543 51 Špindlerův Mlýn 33 (včetně obrázkového stolního misijního
kalendáře 2009)

