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Pre organizátorov Týždňa modlitieb 
za jednotu kresťanov

Hľadanie jednoty po celý rok 

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za  jednotu 
kresťanov je na  severnej pologuli od  18. do  25. januá-
ra. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby 
modlitby prebiehali v  dňoch medzi sviatkami sv. Petra 
(Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbo-
lický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, 
takže cirkvi slávia Týždeň modlitieb v inom termíne, na-
príklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako 
to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), kto-
ré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi. 

Keďže berieme do úvahy fakt, že sa termín modlitieb 
dá prispôsobiť, povzbudzujeme vás, aby ste tento mate-
riál vnímali ako pozvanie hľadať po  celý rok možnosti 
na  vyjadrenie miery dosiahnutého spoločenstva medzi 
cirkvami a spoločne sa modliť za úplnú jednotu, ktorá je 
Kristovou vôľou. 

Prispôsobenie textu 

Tento materiál ponúkame so zámerom, aby bol prispô-
sobený využitiu na miestnej úrovni, kedykoľvek to bude 
možné. Pritom treba brať ohľad na  miestne liturgické 
a bohoslužobné zvyky i na celkovú spoločenskú a kultúr-
nu situáciu. Takéto úpravy by sa mali realizovať ekume-
nicky. Na niektorých miestach sú už vybudované ekume-
nické štruktúry na prispôsobenie týchto materiálov. Že-
láme si, aby tam, kde to tak nie je, táto potreba podnietila 
vznik takýchto štruktúr.



 Používanie materiálov na Týždeň modlitieb 

• Cirkvám a  kresťanským spoločenstvám, ktoré slávia 
Týždeň modlitieb za  jednotu kresťanov prostredníc-
tvom jednej spoločnej bohoslužby, ponúkame poria-
dok ekumenickej bohoslužby. 

• Cirkvi a kresťanské spoločenstvá si môžu zaradiť tex-
ty z Týždňa modlitieb aj do svojich vlastných boho-
služieb. Podľa prostredia, v  ktorom sa nachádzajú, 
možno primerane použiť modlitby z  ekumenickej 
bohoslužby, materiál na  „osem dní“ a  výber ďalších 
modlitieb. 

• Spoločenstvá, ktoré slávia Týždeň modlitieb v rámci 
svojich každodenných bohoslužieb, môžu počas tohto 
týždňa čerpať námety z materiálu na „osem dní“. 

• Tí, ktorí by chceli viesť biblické hodiny na tému Týž-
dňa modlitieb, majú možnosť ako základ použiť biblic-
ké texty a zamyslenia ponúknuté v materiáli na „osem 
dní“. Svoje každodenné spoločné stretnutia môžu uza-
vrieť prosebnými modlitbami. 

• Tým, ktorí sa chcú modliť v  súkromí, poslúži tento 
materiál ako inšpirácia pri premýšľaní o ich modliteb-
ných úmysloch. Môžu mať na pamäti to, že tvoria spo-
ločenstvo s ostatnými, ktorí sa na celom svete modlia 
za viditeľnejšiu jednotu Kristovej Cirkvi.
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PRÍPRAVA MATERIÁLOV 
NA TÝŽDEŇ MODLITIEB  

ZA JEDNOTU KRESŤANOV 2020

Kresťanské cirkvi na Malte boli vybrané, aby pripravili 
materiál na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2020. 
V septembri 2017 Rímskokatolícka biskupská konferen-
cia a Kresťania spolu na Malte (Maltská Ekumenická rada 
cirkví) poverili Msgr. Hectora Scerriho sformovaním 
ekumenického Prípravného výboru, ktorý by zostavil 
materiál na rok 2020.

Vyslovujeme vďaku Rímskokatolíckej biskupskej 
konferencii a  členom združenia Kresťania spolu na Mal-
te a všetkým tým, ktorí sa rozličným spôsobom zapojili 
a prispeli rôznymi časťami tohto materiálu. Sú to:

Msgr. Prof. Hector Scerri – organizátor a koordiná-
tor Prípravného výboru zastupujúci Maltskú biskupskú 
konferenciu, predseda združenia Kresťania spolu na Malte, 
prezident Diecéznej ekumenickej komisie (Maltská arci-
diecéza), zástupca dekana Teologickej fakulty Maltskej 
univerzity (Rímskokatolícka cirkev)

Slečna Dorianne Buttigieg – tajomníčka Prípravného 
výboru, členka Diecéznej ekumenickej komisie (Maltská 
arcidiecéza) (Rímskokatolícka cirkev)

Reverendka Kim Hurst – farárka, Škótsky kostol 
sv. Andreja (St Andrew’s Scots’ Church), Valletta, Malta 
(Metodistická cirkev)

Elizabeth Lochhead – členka cirkevného spoločen-
stva Katedrály sv. Pavla (St Paul’s Pro-Cathedral), Vallet-
ta, Malta (Anglikánska cirkev)

Msgr. Joseph Attard – biskupský vikár pre laikov a eku-
menizmus, Diecéza Gozo, Malta (Rímskokatolícka cirkev)
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EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Poznámky k bohoslužbe

Keďže sú Malťania ostrovný národ, lode sú dôležitou súčas-
ťou ich života. Biblické čítanie, ktoré je súčasťou tejto boho-
služby, opisuje nebezpečnú plavbu apoštola Pavla po mori. 
Loď symbolizuje tiež cestu, niekedy búrlivú, k jednote, kto-
rú kresťania spolu konajú. Z  týchto dôvodov navrhujeme, 
aby bola v  bohoslužobnom priestore ešte pred začiatkom 
bohoslužby umiestnená loď alebo veľký model lode.

Vzhľadom na dĺžku a technický námornícky jazyk tex-
tu z knihy Skutkov apoštolov je potrebné venovať zvláštnu 
pozornosť tomu, aby bol pekne prednesený. Možno zvá-
žiť rozdelenie textu medzi viacerých čítajúcich, použitie 
dramatizácie biblického textu alebo iných prostriedkov, 
ktoré by uľahčili poslucháčom sledovať biblické čítanie. 
Text môže byť zvestovaný z miesta v blízkosti lode.

Poriadok bohoslužby

Preukázali nám neobyčajnú láskavosť
(porov. Skutky apoštolov 28, 2)

P:  predsedajúci
V:  všetci
Č:  čítajúci

Zhromaždenie spoločenstva

Úvodná pieseň
Počas spievania úvodnej piesne vstupujú do priestoru kona-
nia ekumenickej bohoslužby modlitieb za jednotu kresťanov 
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cirkevní predstavitelia a  tí, ktorí slávnosť vedú. Na ich čele 
kráča jeden z účastníkov bohoslužby, ktorý nesie Bibliu. Nesie 
ju tak, aby ju všetci mohli vidieť. Bibliu položí na ctené miesto 
uprostred bohoslužobného spoločenstva.

Slová na privítanie
P: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a spolo-

čenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými!
V: I s duchom tvojím.

P: Milé sestry a bratia v Kristovi, zhromaždili sme sa tu, aby 
sme sa modlili za jednotu medzi kresťanmi a za zmie-
renie vo svete. Rozdelenia medzi kresťanmi existujú po 
mnohé storočia. Spôsobujú veľkú bolesť a sú v protikla-
de k Božej vôli. Veríme v moc modlitby. Spolu s kres-
ťanmi na celom svete prinášame naše modlitby ako 
súčasť nášho úsilia prekonať rozdelenie medzi nami.
Materiály na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu 

kresťanov pripravili rozličné kresťanské cirkvi na Malte. 
Dejiny kresťanstva v  tomto malom ostrovnom národe 
siahajú do čias apoštolov. Podľa tradície sv. Pavol, apoštol 
národov, dosiahol pobrežie Malty v roku 60. Rozpráva-
nie, ktoré opisuje túto rušnú, udalosťami nabitú epizódu, 
v ktorej zasiahla Božia prozreteľnosť, nám sprostredkujú 
posledné dve kapitoly knihy Skutkov apoštolov.

Tento text hovorí o  začiatku kresťanstva na Malte 
– malej krajine, ktorú tvoria dva obývané ostrovy Mal-
ta a Gozo a ďalšie ostrovčeky – v srdci Stredozemného 
mora, na polceste medzi južným cípom Sicílie a  sever-
nou Afrikou. Táto biblická krajina leží na križovatke civi-
lizácií, kultúr a náboženstiev.

Naše modlitby a zamyslenia, dnes a počas tohtoroč-
ného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, sa sústre-
ďujú na pohostinnosť, ktorú ostrovania prejavili voči 
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DOPLŇUJÚCI MATERIÁL

Pieseň „Neobyčajná láskavosť“ bola skomponovaná 
na Malte špeciálne pre Týždeň modlitieb za jednotu kres-
ťanov 2020. Videonahrávka piesne je dostupná na Youtu-
be na tejto adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=bRB4_CjuHy8

UNUSUAL KINDNESS
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BIBLICKÉ ZAMYSLENIA A MODLITBY  
NA OSEM DNÍ

1. deň

Zmierenie: Vyhodiť náklad cez palubu

Skutky apoštolov 27, 18 – 19. 21
„Búrka nami však prudko zmietala, preto na druhý deň 
vyhadzovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami po-
vyhadzovali aj lodné náradie. ... Ľudia už dlho nič nejedli. 
Vtedy sa Pavol postavil do stredu a povedal: ‚Mali ste ma, 
muži, poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušet-
rili túto škodu a stratu.‘“

Žalm 85
Lukáš 18, 9 – 14

Zamyslenie
Ako kresťania z rozličných cirkví a tradícií sme si, na-

nešťastie, počas storočí nahromadili obrovskú záťaž ob-
sahujúcu vzájomnú nedôveru, horkosť a podozrievanie. 
Ďakujeme Pánovi za zrod a  rast ekumenického hnutia 
počas minulého storočia. Naše stretnutie s  kresťanmi 
z iných tradícií a naša spoločná modlitba za jednotu kres-
ťanov nás povzbudzujú k tomu, aby sme hľadali vzájom-
né odpustenie, zmierenie a  prijatie. Nesmieme dovoliť, 
aby nám záťaž našej minulosti bránila v tom, aby sme sa 
približovali jedni k druhým. Je to Pánova vôľa, aby sme ju 
pustili z rúk, aby sme nechali Boha pôsobiť!

Modlitba
Odpúšťajúci Bože,
osloboď nás od bolestivých spomienok na minulosť,




