ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB 2021

PRŮVODCE PRO ONLINE NEBO ALTERNATIVNÍ
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
Vzhledem k nejistotě, měnícím se podmínkám a omezením shromažďování bude Alianční týden modliteb 2021
pravděpodobně v mnoha místech probíhat jinak, než je obvyklé nebo bude moci probíhat jen online. Níže naleznete
několik námětů pro jeho pořádání.
Pokud budou možná fyzická setkání:
Ujistěte se, že budou dodržena všechna zákonná opatření včetně dvoumetrových rozestupů (mimo členů jedné
domácnosti).
Poskytněte desinfekci u vchodu do kostela či prostoru, kde se bude setkání konat.
Dbejte na nošení roušek. Buďme ohleduplní.
Pokud budou možná jen online nebo jiná setkání, zde jsou možné nástroje a nápady:

Zorganizujte společnou modlitební procházku městem (v počtu doporučeném podle systému PES). Je možné
přečíst krátká zamyšlení a témata k modlitbám a následně se společně modlit. Pokud budou omezení zpřísněna,
rozdělte se do menších skupin po 2-3 lidech. Pokud forma nebude vyhovovat délce zamyšlení, buďte kreativní a
modlete se podle potřeb za své sousedy, okolí, město, sbory nebo věci, které vám Bůh klade na srdce atd. Jde
nám především o společné modlitby. Žehnejme si v této zvláštní době navzájem napříč církvemi.
Můžete rozeslat materiály a povzbudit skupinky nebo rodiny, aby využili texty k modlitbám nebo osobnímu
času s Bohem např. ve formě Lectio divina.
Využijte materiály ATM pro společný online modlitební řetěz 24-7 ve vašem městě, do něhož se zapojí lidé
napříč denominacemi. Pro spuštění online místnosti můžete oslovit o pomoc Modlitby 24-7
http://www.modlitby24-7.cz/jak-zacit-24-7. Rezervaci jednotlivých hodin v daných dnech ale můžete vytvořit i v
jednoduché sdílené Google tabulce. Pro inspiraci a sdílení modlitebních téma a vzkazů modlitebníků je možné
vytvořit speciální sdílenou nástěnku pomocí aplikace Padlet https://padlet.com/ Jednou z možností je
samozřejmě i otevření fyzické online modlitební místnosti 24-7 ve vašem městě a podobným procesem
registrací zajistit, že se lidé v místnosti budou střídat.
ATM setkání přes ZOOM vyžaduje placenou verzi, pokud byste potřebovali více než 40 minut a 100 účastníků,
ale umožňuje lepší rozdělení lidí do skupin, v nichž se budou moci lidé modlit. U online setkání je obecně třeba
plánovat kratší čas (např. 10 minut zamyšlení, 5 minut instrukce, 15 minut modlitby ve skupinách, 10 společné
modlitby a závěr).
Můžete naplánovat Zoom setkání se stejným odkazem na celý týden.
Řečník živě účastníkům předá zamyšlení nad textem daného dne nebo vlastní úvod k modlitbám.
Můžete využít tzv. Zoom breakout rooms pro automatické rozdělení lidí do skupin na definovanou dobu a
ve vámi zvoleném počtu. Je důležité sdílet předem dobře témata modliteb.
Po uplynutí lhůty se modlitebníci vrací automaticky do hlavní Zoom místnosti a je možné společné sdílení.
Setkání je možné zakončit několika společnými modlitbami a oznámením dalšího setkání.
Podobný scénář je samozřejmě možný i s využitím dalších platforem jako je Youtube s návaznými
skupinami přes Zoom, MS TEAMS, Google Meet, atd.
Zvláště pokud jsou online modlitební setkání těžko proveditelná pro velkou část modlitebníků ve vyšším věku,
zvažte posunutí modlitebního týdne na čas, který umožní fyzická setkání ve větším počtu.

