Z veseljem vam predstavljamo Svetovni molitveni dan, saj je to v svetovnem merilu
največje ekumensko gibanje žensk, ki prihaja "od spodaj". Njegovo geslo se glasi:
Seznanjeno moliti – molitveno delovati.
Zgoraj vidimo znak Svetovnega molitvenega dneva. Simbolizira vse značilnosti tega
gibanja.
Najprej prepoznamo štiri strani neba:
Svetovni molitveni dan je gibanje, katerega prispodoba je vsakoletno praznovanje, h
kateremu so vsi prisrčno povabljeni. Obhaja se vedno na prvi petek v marcu.
Nato prepoznamo štiri postave, ki molijo:
Svetovni molitveni dan združuje ženske vseh krščanskih veroizpovedi v molitvi in
delovanju.
Štiri postave, ki molijo, oblikujejo keltski križ:
Svetovni molitveni dan omogoča, da smo deležni verskih izkušnje kristjank iz drugih
dežel in kultur.
Križ stoji na zemeljski krogli:
Svetovni molitveni dan je svetovno gibanje, ki povezuje ženske iz različnih kultur in
izročil za medsebojno razumevanje in konkretno delovanje.
Svetovni molitveni dan je bil ustanovljen leta 1927 v ZDA. Danes ga na prvi petek v
marcu obhajamo v več kot 180 državah. Od leta 1999 se svetovni molitveni dan
obhaja tudi v Sloveniji na različnih krajih.
Vsako leto ženske ene dežele/države pripravijo bogoslužje za ves svet. V zadnjih 10
letih so bile to ženske iz Papue Nove Gvineje, Kameruna, Čila, Malezije, Francije,
Egipta, z Bahamov, iz Kube, s Filipinov, lani iz Surinama, letos pa smo ga pripravile
ženske iz Slovenije!
Tako se po vsem svetu obiskovalci bogoslužja spoznajo z deželo, ki ga je oblikovala,
in z ljudmi, ki tam živijo. Zvemo za njihovo življenje, njihove skrbi in upanja in za
njihovo vero. Tako seznanjeni molimo prav posebno za to deželo z njenimi ljudmi. In
organizira se usmerjena pomoč, posebno za ženske in družine v stiski. Pri vsakem
bogoslužju je namreč nabirka in njena glavnina je namenjena kakšnemu projektu, ki
pomaga ženskam in družinam, po možnosti v deželi, ki je tisto leto pripravila
bogoslužje.
Gibanje Svetovnega molitvenega dneva je kot širjenje krogov na vodni gladini in
ustvarja mreže prek mejá veroizpovedi, držav, narodov in ras.
To doživljamo tudi tukaj v Sloveniji: k bogoslužju vabimo ženske na Obali (letos
Koper), Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Rogaški Slatini, Velikih Laščah, letos pa
prvič tudi v Kamniku in Sv. Duhu pri Škofji Loki.
https://smdslovenija.wixsite.com/smdslovenija

