
Žena: Som Filipínka pracujúca v zámorí. Potrebujem spravodlivé zákony. 
Všetci: Boh spravodlivosti a oslobodenia, budeme sa snažiť zo všetkých 
síl o odstránenie príčin nespravodlivosti, ktoré ohrozujú ľudskú 
dôstojnosť. 
Žena: Som mladá. Potrebujem vzdelanie. Chcem chodiť do školy. 
Všetci: Ježiš, náš Učiteľ, daj, aby všetci ľudia mali šancu využiť svoje 
schopnosti a naplnili tvoj stvoriteľský zámer. Pomôž nám, ó Bože. 
Žena: Môj ľud žil od nepamäti v tejto krajine. Chcem zachovať dedičstvo 
môjho ľudu, ktoré máme od Boha. 
Všetci: Bože, Stvoriteľ života, chceme vybudovať celosvetovú komunitu 
lásky, spravodlivosti a služby. Pomôž nám, dobrý Bože. 
Žena: Som farmárka. Som robotníčka. Bože, chceme ťa lepšie poznať 
a poslúchnuť tvoju výzvu konať, aby sme mohli priniesť zmenu. 
Všetci: Boh lásky, spravodlivosti a služby, pomôž nám, aby sme boli 
semienkami zmeny. Chceme byť tvojimi nástrojmi a šíriť tvoje Kráľovstvo 
pokoja. 
 

17. Modlitby kňazov 
 

18. Modlitba Pánova 
 

19. Slovo na záver 
Vedúca: Ježiš je pre nás Chlieb života. Posiela nás, aby sme dali jesť 
ostatným. 
Všetci: Chceme sa deliť o svoje životy s bratmi a sestrami. 
Vedúca: Boh spravodlivosti nás posiela, aby sme siali semená nádeje, 
ktoré sa stanú ovocím oslobodenia a lásky. 
Všetci: Svojimi rukami chceme sadiť, zalievať a zberať plody. 
Vedúca: Svätý Duch nás posiela, aby sme boli nástrojmi spravodlivosti 
a radosti. 
Všetci: Daj, aby sme žili podľa tvojej vôle a na tvoju slávu. Amen. 
 

20. Požehnanie 
 

21. Pieseň ES č. 654 
1. Zbohom si dajme, ktože vie, / či zídeme sa zas. / Budúcnosť vždy 
skrytá je v tme / a tma tá ťaží nás, – / Však sú nebesá nad nami, / 
preto: dovidenia / a ruka Božia je s nami: / S Bohom! Dovidenia! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EKUMENICKÝ  

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB 
 

...pripravili kresťanské ženy z Filipín  
 

 

 
Téma: 

 

„Som k tebe 
nespravodlivý? 
 
  

 3. marec 2017 
 

 

 

Miesto: Evanjelický a. v. kostol Kremnica 
 

Čas: 16:30 hod. 
 

 

V I T A J T E na bohoslužbe Ekumenického svetového dňa modlitieb! 



1. Vstup účinkujúcich a kňazov do chrámu 
     

2. Úvodný program detí 
 

3. Úvodná pieseň 
1. Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš. 
Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.    
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý,    
k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš. 
 

2. Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš. 
Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš. 
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý,    
k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš. 
 

3. Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš. 
Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš. 
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý,    
k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš. 
 

4. Privítanie 
 

5. Program žien – 1. časť 
 

6. Pieseň – spevokol CZ ECAV Zemianske Kostoľany 
 

7. Vyznanie hriechov a uistenie o odpustení 
 

8. Čítanie z Písma (Matúš 20, 1 – 16) 
 

9. Pieseň 
 

1. /:Halelu, halelu, halelu, haleluja, Boh nás má rád.:/ 
Boh nás má rád, haleluja, Boh nás má rád, haleluja, 
Boh nás ma rád, haleluja, Boh nás má rád. 
 
2. /:Halelu, halelu, halelu, haleluja, Pán spasil nás.:/ 
Pán spasil nás, haleluja, Pán spasil nás, haleluja,  
Pán spasil nás, haleluja, Pán spasil nás. 
 
3. /:Halelu, halelu, halelu, haleluja, Pán blízko je.:/ 
Pán blízko je, haleluja, Pán blízko je, haleluja,  
Pán blízko je, haleluja, Pán blízko je. 
 

10. Kázeň 
Mgr. Katarína Hudáková,  
evanjelická farárka (Liptovský Ondrej) a seniorka Liptovsko-oravského 
seniorátu  
 

11. Program žien – 2. časť 
 

12. Pieseň – spevokol CZ ECAV Zemianske Kostoľany 

13. Program žien – 3. časť 
Ó, Bože života, ty meníš semeno na plody. Prosíme za všetkých, ktorí sú 
účastní mystéria času semien a radosti žatvy.  
Daj, aby semená spravodlivosti vykvitli ako rastlina rastúca pri živých 
vodách, vodách tvojej milosti. Ponúkame toto ovocie spravodlivosti ako 
symbol našej túžby priniesť nádej tomuto nespravodlivému svetu.  
Ponúkame naše ruky, aby pokračovali v sadení a zalievaní až do času 
žatvy. Očisti nás. Premeň nás. Osloboď nás. Daj, aby sme s dočkali úrody. 
Použi nás podľa svojej vôle a na svoju slávu. Amen. 
 

14. Zbierka 
Teraz môžeme vzdať vďaku Bohu tým, že mu ponúkneme naše poklady. 
Tohtoročný projekt je určený organizácii na podporu filipínskych 
migrantiek – KAAGAPAY. Desaťtisíce filipínskych žien každoročne 
odchádzajú za prácou do zahraničia, aby uživili svoje rodiny. Pracujú ako 
opatrovateľky, slúžky a upratovačky. Rodiny sú rozdelené a deti svoju 
mamu nevidia aj niekoľko rokov. Organizácia pomáha ženám lepšie sa 
orientovať v zákonoch, aby si vedeli dohodnúť spravodlivejšie pracovné 
podmienky a lepšie finančné ohodnotenie. 
 

15. Pieseň  
 

Refr.: To ja, ó Pane môj, stojím tu v modlitbách,  
To ja, ó Pane môj, stojím tu v modlitbách. 
 

1. Ani otec, ani matka, ale som to ja, 
stojím tu v modlitbách. 
Ani môj kňaz, ani vládca, som to iba ja, 
stojím tu v modlitbách. 
Refr.: 
 

2. Ja som sa ti spreneveril, ja som v hriechu žil; 
svojím tu v modlitbách.  
Ja chcem Teba nasledovať, daj mi k tomu síl; 
stojím tu v modlitbách. 
Refr.: To ja, ó Pane môj ... 
 

3. Keď do služby povolávaš, pozri: som tu ja; 
stojím tu v modlitbách.  
Pomôž mojej malej viere, nezavrhni ma; 
stojím tu v modlitbách. 
Refr.: To ja, ó Pane môj ... 
 

16. Príhovorné modlitby 
 

Žena: Prinášame pred Boha modlitby našich filipínskych sestier. 
Žena: Som matka. Naše deti potrebujú zdravotnú starostlivosť. 
Všetci: Boh nádeje a zmierenia, daj, aby sme sa starali o naše deti 
a uľahčili ich trápenie. Pomôž nám, dobrý Bože. 


