Modlitebný večer pripravili:
Oslovenie:

Anna Polcková (Evanjelická cirkev augsburského vyznania)

Biblické texty: Hana Dojčanová (Evanjelická cirkev augsburského vyznania)

Meditácie:

Modlitby:

Karol Moravčík (Rímskokatolícka cirkev)
Jakub Pavlús (Českobratská cirkev evangelická)
Erika Sokola (Evanjelická cirkev augsburského vyznania)
Othmar Posch (Rímskokatolícka cirkev v Rakúsku)
Daniel Pastirčák (Bratská cirkev – kaplnka)
Ivan Lukáč (Evanjelická cirkev metodistická)
Derek Harman (Bratislava International Church)
Martin Kováč (Starokatolícka cirkev)

Hudobné stvárnenie: Il Cuore Barocco
Matúš Šimko – tenor
Peter Zelenka – husle
Adam Szendrei – husle
Jana Zelenková – organ

Ekumenický modlitebný večer
"Pokánie a viera ako cesta ku konkrétnym prejavom lásky k Bohu a blížnym."

Prvá pôstna nedeľa 18. februára 2018 o 17:00
Finančná zbierka z Ekumenického modlitebného večera je určená pre vzdelávacie
centrum EduBox, ktoré poskytuje tútoring a mentoring deťom zo zraniteľných skupín.
Projekt je unikátny tým, že spája lokálnu samosprávu, základnú školu v obci
a majoritných rodičov s rómskymi rodinami. V úlohe tútorov vystupujú študenti
prestížneho gymnázia v Bratislave.

Po skončení modlitebného večera sa uskutoční v Starom lýceu

vo Veľkom kostole, Panenská ulica, Bratislava

Preklady modlitieb

PROGRAM

Arcangelo Corelli
1653 – 1713

Sonata da chiesa op. 1 č. 3 A dur

Oslovenie
Heinrich Schütz
1585 – 1672

Symphoniae sacrae I, op. 6
Paratum cor meum, Deus, SWV 257

Biblické texty

Mk 1, 12 -15
1 Pt 3, 13 - 22

Meditácie na biblické texty
Arcangelo Corelli

Sonata da chiesa op. 1 č.2 e mol

Modlitby
Heinrich Schütz

Požehnanie

Symphoniae sacrae I, op. 6
Venite ad me omnes qui laboratis, SWV 261

Dobrotivý Bože,
prichádzame k Tebe ako ľudia plní viery, oslovení Tvojou milosťou ku vzájomnej
láske. Kdekoľvek je v našom svete utrpenie, nespravodlivosť, teror, nemoc, či smrť,
posilňuj naše odhodlanie byť znakom Tvojej lásky, svetla a pokoja. Tým čo trpia
hladom, znášajú chudobu, sú bez domova či si zúfajú prines nádej, potešenie a silu
vytrvať. Veď nás, ľudí Tebou stvorených, aby sme preukazovali Tvoju lásku, aby tí čo
trpia spoznali útechu, hodnosť, nádej a pokoj. Pomôž predstaveným tohto sveta
hľadať spravodlivosť a zákony, ktoré zaručia dôstojnosť a nádej všetkým ľuďom.
Povznes nás od klamlivej spokojnosti a vyzbroj nás hájiť hodnotu všetkých ľudí ako
Tvojho stvorenstva, starajúc sa o tých, čo zažívajú odlúčenie, útrapy či nespravodlivosť. Posilňuj, uisťuj a povzbudzuj tých, čo v tomto svete uzdravujú, tešia a podporujú
trpiacich. Daj im spoznať hodnotu svojej práce, keď prinášajú svetlo a lásku tam,
kde je tma a zúfalstvo. Prosíme, aby sa Tvoja prítomnosť prejavila všade tam, kde je
utrpenie. Modlíme sa, aby viera v Tvoj prísľub nádeje a života zvíťazila, nech všetci
spoznajú slávu Tvojho stvoriteľského umenia a lásku nášho Stvoriteľa. O toto všetko
v modlitbe prosíme, žiadajúc Ducha Svätého primäť nás nielen prosiť, ale aj konať,
aby sme sa mohli stať súčasťou zjavenia Tvojej slávy v tomto svete. Amen
Derek Harman
Bože, Ty, ktorý miluješ všetkých ľudí,
daroval si nám Tvojho Syna ako dobrého pastiera,
ktorý nás sprevádza na všetkých našich cestách,
ktorý nás pri krste povolal do svojho spoločenstva.
Teraz máme ako jedno kresťanstvo zvestovať jeho radostnú zvesť.
Ním sprevádzaní máme dnes hľadať cestu jednoty.
Hľadajte najskôr kráľovstvo Božie a všetko ostatné Vám bude pridané.
Tieto Ježišove slová nás majú sprevádzať počas celej našej cesty viery.
S dôverou sa chceme v tomto spoločenstve modliť – s pohľadom na Jeho kríž.
Kríž nás privádza, v týchto týždňoch viac ako inokedy, k Veľkej noci.
Dovoľ nám veriť aj napriek všetkým neistotám života.
Dovoľ nám modlitbou k Tebe prísť s prosbou rozdelených kresťanov,
aby sme sprevádzaní Tvojím slovom a naplnení darmi Ducha Svätého
boli stále na ceste.
Posilni naše pohľady smerom dopredu a na spoločný základ, ktorý nám v stvorení
a v Biblii dal Boh, ktorý je nám matkou i otcom na spasenie všetkým ľuďom.
Áno, nechaj nás kráčať s Tvojím prísľubom:
„Som s Vami po všetky dni až do konca sveta!“
V ňom nájdeme aj potrebné posilnenie pre našu vieru, nádej a lásku.
Tak prosíme za všetkých kresťanov a za všetkých ľudí o cestu pokoja,
spravodlivosti a vzájomnosti.
Sprevádzaj nás po všetky dni ako dobrý pastier a nechaj nás v istote
Božej prítomnosti.
Dovoľ nám tvoriť náš život slovami z blahoslavenstiev a žalmu:
„Buď mi pevnou skalou, hradom prepevným, ktorý ma zachráni!“
AMEN
Othmar Posch

