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Veniți, totul este pregătit! Slovenia 

Vineri, 1 martie 2019 

Serviciul divin pentru Ziua mondială de rugăciune 

 
 

BUN VENIT ȘI CUVÂNT DE SALUT  

 

Cântec 1: Eingeladen zum Fest des Glaubens/ Invitați la sărbătoarea 

credinței 

Text: Eugen Eckert; Muzică: Alejandro Veciana; Drepturi de autor: Strube Verlag 

München 

 

Conducătoarea: Dober dan! Sau Dober vecer! (Doh-ber dan – bună ziua, sau Doh-

ber wetscher – bună seara) 

 

Toată lumea: Dober dan! (Dober Vecer!) 

 

Conducătoarea: Călduroase salutări din partea femeilor din Slovenia, una dintre 

cele mai mici și cele mai tinere țări ale Europei. Dumnezeu în măreția Lui, ne-a 

binecuvântat cu multe frumuseți ale naturii: de la pădurile Depresiunii Panonice, 

până la dealurile înalte, pădurile verzi și piscurile semețe, de la misterioasa lume 

subterană a Carstului și până la coasta Adriaticei.  

Dragi surori (și frați), veniți, totul este pregătit! Haideți să Îl slăvim împreună pe 

Dumnezeu.  

 

Cântec 2: Es ist noch Platz/ Mai este loc  

Text: Bea Nyga; Muzică: cântec popular sloven 

 

CHEMAREA LA RUGĂCIUNE 

 

Vorbitoarea: Dumnezeul istoriei! Oamenii din Slovenia Te cunosc deja de 

unsprezece secole. Am spus DA dragostei și iubirii Tale, în calitate de creștini. A 

Ta fie slava, cinstea și mărirea! 

Toată lumea: Te preaslăvim alături de vuietul cascadelor și unduirea mării. 

Te preaslăvim pentru dealurile noastre viticole și pentru ogoarele noastre 

fertile, pentru pădurile verzi și piscurile acoperite de zăpadă.  

 

Vorbitoarea: Isus Hristos, fiu al lui Dumnezeu! 
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Cuvântul Tău plăsmuiește minuni în rândurile noastre. Tu ne inspiri în fapte și în 

iubire. 

 

Toată lumea: Te preaslăvim în mijlocul naturii, în sate și orașe, alături de 

cântecul păsărilor și urletul cerbilor, împreună cu sunetul orgii a 

acordeonului, al chitarei și al țiterei.  

 

Vorbitoarea: Spirite Sfânt! Cu harurile Tale ne aduci împreună, în ciuda 

diferențelor dintre noi. 

Toată lumea: Îți mulțumim pentru relațiile pe care le plăsmuiești cu noi și 

între noi. În mâinile Tale așezăm viitorul tinerilor noștri, speranțele familiilor 

noastre și grijile vârstnicilor.  

 

Vorbitoarea: Dumnezeule primitor și găzduitor! În dragostea Ta mare ai pregătit 

masa pentru toată lumea. 

Tu ne inviți să ne deschidem inimile și ușile pentru a le oferi un loc celor care încă 

nu au luat loc la masă.  

 

Toată lumea: Te preaslăvim și Îți mulțumim. În numele lui Isus Hristos 

propovăduim iubirea Ta.  

 

 

Cântec 3: Mein Psalm/ Psalmul meu 

Text: Manuela Schnell; Muzică: Diana Novak, OSU 

 

 

VOCI DE FEMEI 

 

Conducătoarea: Haideți să ascultăm din experiența de viață a unor femei slovene. 

Împreună cu ele vrem să reflectăm și să ne rugăm. Întâi o ascultăm pe Marjeta. 

Când s-a născut ea, la finele celui de-al Doilea Război Mondial, țara ei era o parte 

componentă a Iugoslaviei, a unei republici marxist-socialiste.  

 

Vorbitoarea: Marjeta povestește: 

 

Marjeta: Mama mea văduvă și bunica mea m-au învățat să mă rog și mi-au 

împărtășit credința lor. La vremea respectivă, țara noastră era un stat socialist-

comunist. Persoanele religioase erau considerate a fi cetățeni și cetățence de mâna 

a doua. Acesta este motivul pentru care nu am primit bursă după bacalaureat, de 
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fapt nici un fel de sprijin financiar pentru un studiu. Ca atare – asemenea multor 

muncitori și muncitoare din fosta Iugoslavie – am plecat în străinătate. Am găsit de 

lucru în Elveția, însă am resimțit foarte clar ce înseamnă să fii un „muncitor străin” 

și cum ești perceput. Când am ieșit la pensie, soțul meu și cu mine ne-am întors 

acasă, în patria mea. Sunt foarte fericită că am fost primiți și integrați în 

comunitatea bisericii mele originare, de când eram copil. Încerc să împărtășesc și 

altora din fericirea mea, din norocul meu, implicându-mă în comunitatea bisericii 

dar și pentru Ziua Mondială a Rugăciunii, prestând muncă voluntară. 

 

Vorbitoarea: Noi, femeile slovene, am trăit pe pielea noastră ce înseamnă să fii 

refugiat sau „lucrător străin”. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, multă 

lume a trebuit să părăsească țara, deoarece erau împotriva comunismului sau au fost 

nevoiți să își caute un loc de muncă într-o țară străină, pentru a putea asigura 

supraviețuirea familiilor lor. Trebuie să recunoaștem că în prezent tindem să dăm 

uitării aceste experiențe. Acest lucru se vede în abordarea și atitudinea noastră față 

de persoanele care trebuie să își părăsească propria patrie distrusă, pornind în 

căutarea păcii și a unei vieți mai bune.  

 

 

Toată lumea: Dumnezeule milostiv! Iartă-ne dacă vedem nedreptatea și o 

recunoaștem, dar rămânem tăcuți în fața ei.  

 

Cântec 4: Wir öffnen unser Herz/ Ne deschidem inima – Odprimo srce 

(Odprimo sirze) 

Text și muzică: Katja Orthues 

Conducătoarea: Acum o ascultăm pe Monjca (Mojtsa), o tânără femeie, care a 

crescut în noul stat sloven, după dobândirea independenței în anul 1991. 

 

Vorbitoarea: Monjca povestește: 

 

Monjka: Am 34 de ani. Am putut studia, pentru că studiul este gratuit în Slovenia. 

Când am împlinit 21 de ani m-am îndrăgostit. Am rămas însărcinată, dar prietenul 

meu m-a părăsit. A fost extrem de dificil să îmi continui studiul și să îmi cresc 

concomitent și copilul, însă familia mea m-a sprijinit mereu. Am fost una dintre 

cele mai bune studente din anul meu. Mai târziu am dat naștere celui de-al doilea 

copil al meu, cu actualul meu soț, care îl tratează pe primul meu fiu ca pe al lui.  

În prezent lucrez ca cercetătoare într-un institut științific. Îmi doresc însă ca viața 

familială și cea profesională să se poată întrepătrunde mai armonios și mai ușor, ca 
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familiile să se bucure de mai multe avantaje și ca femeile să nu mai fie atât de 

îngrădite în viața profesională.  

În ciuda egalității de șanse în societatea modernă, femeile totuși mai trebuie să 

poarte o povară dublă.  

 

Vorbitoarea: Suntem recunoscătoare pentru toate femeile, care, chiar dacă trebuie 

să depășească multe obstacole și dificultăți, reușesc totuși să își crească copiii cu 

iubire, în ciuda tuturor problemelor.  

 

Toată lumea: Dumnezeule iubitor, Ție îți mulțumim. 

 

Cântec 4: Wir öffnen unser Herz/ Ne deschidem inima – Odprimo srce 

(Odprimo sirze) 

 

Conducătoarea: Acum o ascultăm pe Marija, o femei în vârstă de 80 de ani, care 

trăiește la țară.  

 

Vorbitoarea: Marija povestește: 

 

Marija: Am peste 80 de ani și trăiesc împreună cu familia fiului meu. Fiul meu și 

nora mea sunt șomeri. Toată familia trăiește de pe urma modestei mele pensii, 

pentru munca prestată de mine într-o fabrică. În mica noastră gospodărie de la țară 

ne producem alimentele pentru necesarul propriu. Vecina mea însă trăiește singură 

într-o casă mare, pe un domeniu mare, pe care însă nu le mai poate întreține de una 

singură. Copiii ei s-au mutat la oraș, pentru a-și găsi acolo de lucru.  

 

Vorbitoarea: Constatăm că oamenii vârstnici și adesea chiar și proprii noștri 

părinți, nu se bucură de atenția și grija pe care le merită. Mulți se simt singuri și au 

nevoie de încurajare și companie. Avem nevoie de mai multe inițiative pentru 

comuniunea dintre generații.  

Suntem recunoscători pentru bunicile și bunicii noștri, care ne-au ajutat să ne 

menținem în viață credința noastră creștină.  

 

Toată lumea: Dumnezeule ocrotitor și iubitor, Ție îți mulțumim. 

 

Cântec 4: Wir öffnen unser Herz/ Ne deschidem inima – Odprimo srce 

(Odprimo sirze) 
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Conducătoarea: Acum ascultăm ce ne spune o femeie de 40 de ani, mamă a doi 

copii, a cărei viață a fost marcată în mod grav de abuzul de alcool în sânul familiei, 

încă de când era copilă.  

 

Vorbitoarea: Ema relatează: 

 

Ema: M-am născut într-o familie în care se abuza foarte mult de consumul de 

alcool. Tatăl meu era adesea beat și violent, dar și mama mea obișnuia să bea. Mi-

am jurat ca copiii mei să nu trebuiască să sufere niciodată așa cum am făcut-o eu. 

De aceea eu nu consum alcool. M-am căsătorit, am construit o casă alături de soțul 

meu și am făcut doi copii împreună. Aceștia sunt acum la vârsta școlară. Când soțul 

meu și-a pierdut locul de muncă, a început să bea. A devenit violent atât față de 

mine, cât și față de copii. Nu știam ce să fac. Nu voiam ca copiii mei să își vadă 

tatăl beat acasă. Când este treaz, este foarte blând și sentimental și îmi promite 

aproape orice. Dar nu dorește să accepte ajutor. Mă rog la Dumnezeu să își accepte 

dependența și sunt convinsă că atunci viața noastră se va îmbunătăți.  

 

Vorbitoarea: Noi ne întoarcem privirea, ne închidem ochii față de efectele 

destructive pe care alcoolul îl are asupra vieților noastre.  

Copiii și femeile devin din acest motiv adesea victime ale violenței.  

Mulți tineri sunt de părere că nu se pot distra fără alcool sau că ar avea nevoie de 

alcool pentru a face față problemelor lor – așa cum au văzut la adulții din anturajul 

lor.  

Dumnezeule, noi ne rugăm pentru toți aceștia și pentru familiile lor, care suferă de 

pe urma abuzului de alcool.  

Lasă-i să Îți audă invitația și să o îmbrățișeze cu multă bucurie.  

 

Toată lumea: Dumnezeule, deschide-ne inimile și fă-ne mai empatici și mai  

înțelegători! 

 

Cântec 4: Wir öffnen unser Herz/ Ne deschidem inima – Odprimo srce 

(Odprimo sirze) 

 

Conducătoarea: Acum o ascultăm pe Natasha. Ea aparține minorității etnice rome.  

 

Vorbitoarea: Natasha povestește: 

 

Natasha: Am 46 de ani, sunt căsătorită și am doi copii. Sunt o femeie romă. Mi-

am petrecut copilăria într-o familie iubitoare și ocrotitoare într-un sat de romi. 
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Părinții mei aveau amândoi o meserie și lucrau. Astfel au putut crea un mediu 

protector, în care am putut crește fără griji și am avut parte de o educație școlară 

bună. Satul nostru de romi a fost acceptat de societatea noastră. Aproape niciodată 

nu am experimentat sentimentul de a fi exclusă sau marginalizată pe considerentul 

obârșiei mele.  

Însă experiența familiei mele nu corespunde situației sociale și economice a tuturor 

romilor din Slovenia și din Europa. Mulți dintre ei trăiesc în condiții inimaginabile, 

fără apă curentă sau electricitate în casele lor. Mulți copii nu merg la școală în mod 

regulat. Acolo sunt luați adesea în derâdere și sunt excluși.  

 

În felul acesta nu obțin o educație bună. Acest lucru se repercutează asupra căutării 

unui loc de muncă, care ar putea elibera familia lor din jugul sărăciei. 

 

Vorbitoarea: Dumnezeule, recunoaștem că există multă excluziune în societatea 

noastră. Ne este greu să acceptăm oameni, care sunt altfel decât noi. Noi credem că 

stilul nostru de viață este măsura tuturor lucrurilor și excludem fără ezitare pe 

cineva.  

 

Toată lumea: Dumnezeule, îndură-te de noi! 

 

Cântec 4: Wir öffnen unser Herz/ Ne deschidem inima – Odprimo srce 

(Odprimo sirze) 

 

Conducătoarea: Dumnezeule, mulțumim pentru toți oamenii care au învățat de la 

Isus să acționeze cu respect și fără prejudecăți.  

Ajută-ne să acceptăm și să prețuim minoritățile etnice, oamenii cu dizabilități și 

azilanții.  

 

Toată lumea: Dumnezeule, Tu ne ești și mamă și tată. Sprijină-ne, ca să nu ne 

abatem de la strădaniile noastre.  

 

MÃRTURISIRE ȘI RUGĂCIUNE PENTRU IERTARE 

 

Vorbitoarea: Dumnezeul milostivirii, recunoaștem ce am făcut greșit și ce am omis 

să facem. Nici nu putem enumera aici toate situațiile acelea.  

 

Liniște 

 

Toată lumea: Dumnezeule, noi suntem copiii Tăi iubiți. Privește-ne lacrimile  
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și părerea de rău din inimile noastre! Grație iertării Tale, putem spera la o 

nouă zi, în care să putem clădi o relație de comuniune cu ceilalți, întru 

dreptate, pace și iubire.  

 

Cântec 5: Gott, dir sei Dank/ Doamne, Tie îţi mulțumim – Zahvala 

Text: Bea Nyga; Muzică: Diana Novak, OSU 

 

 

CUVÂNTUL DOMNULUI 

 

Vorbitoarea: Privim împreună asupra relației noastre cu Dumnezeu și asupra 

relațiilor interumane dintre noi. În acest spirit, vrem să ascultăm parabola ospățului 

din Evanghelia după Luca.  

Isus a spus:  

13. Ci, când faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, 

14. Şi fericit vei fi că nu pot să-ţi răsplătească. Căci ţi se va răsplăti la învierea 

drepţilor. 

15. Şi auzind acestea, unul dintre cei ce şedeau cu El la masă I-a zis: Fericit este 

cel ce va prânzi în împărăţia lui Dumnezeu! 

16. Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; 

17. Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că 

iată toate sunt gata. 

18. Şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Ţarină am 

cumpărat şi am nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă. 

19. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog 

iartă-mă. 

20. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. 

21. Şi întorcându-se, sluga a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, 

stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci, şi pe 

neputincioşi, şi pe orbi, şi pe şchiopi adu-i aici. 

22. Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai este loc. 

23. Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să intre, ca 

să mi se umple casa, 

24. Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta 

din cina mea. 

Luca 14, 13-24 
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(versiunea originală este traducerea unificată în limba germană a Bibliei, folosită 

în Biserica romano-catolică) 

 

Cântec 6: Du lädst uns ein, wir folgen dir/ Tu ne inviți, noi Te urmăm 

Text: Eugen Eckert (refren) și Katja Orthues (strofele); Muzica: Diana Novak, 

OSU 

 

PROCLAMARE/ ACTUALIZARE 

Cântec 7: Ich bleibe in dir/ Eu rămân în Tine 

Text: Dietmar Fischenich; Movimento: Joachim Raabe; 

Muzică: Martin Valverde (Mexic/text original: Te alabo); Drepturi de autor: editura 

Dehm-Verlag , Limburg 

 

COLECTĂ 

 

Conducătoarea: Ziua Mondială pentru Rugăciune este o mișcare ecumenică de 

anvergură mondială a femeilor. În fiecare an ne lăsăm însuflețite de forța femeilor 

implicate, devenim părtașe a grijilor lor și găsim îmbărbătarea în credință.  

Viziunea noastră este o lume în care toate femeile să poată trăi în autodeterminare. 

Pe calea ce-o avem de străbătut până în acel punct, avem nevoie de semne ale 

solidarității trăite aievea. Unul dintre aceste semne îl reprezintă colecta noastră, prin 

intermediul căreia susținem peste 100 de proiecte la nivel mondial, care oferă 

sprijin femeilor și copiilor, întărindu-i.  

Anul acesta ne aplecăm privirea în mod special asupra organizațiilor partenere, care 

se implică la nivel mondial pentru ca femeile să aibă și ele un loc la masă. Un 

exemplu în acest sens este fundația FNEB din Columbia, care oferă consiliere și 

asistență juridică familiilor celor dispăruți în urma unor acțiuni violente.  

 

 

MULȚUMIRE ȘI RUGĂCIUNE 

 

Cântec 8: Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt/ Încă nu am ajuns în sala 

festivă 

Text: Ernesto Cardenal; Muzică: Peter Janssens; Drepturi de autor: Peter-Janssens-

Musikverlag 

 

Vorbitoarea, Marjeta: Dumnezeule, îți mulțumim pentru oamenii sloveni, care au 

depășit multe dificultăți în decursul istoriei lor, păstrându-și totodată originalitatea 
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și independența. Fă-i să fie deschiși către alte persoane și să îi întâmpine cu 

bunăvoință pe cei care sunt la ananghie.  

 

Vorbitoarea, Mojca: Dumnezeule, îți mulțumim pentru țările în care se constituie 

societăți democratice. Noi nutrim aceeași speranță pentru toate națiunile, 

comunitățile și familiile.  Ajută-ne să experimentăm solidaritatea trăită la nivel 

mondial.  

 

Cântec 8: Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt/ Încă nu am ajuns în sala 

festivă 

Text: Ernesto Cardenal; Muzică: Peter Janssens; Drepturi de autor: Peter-Janssens-

Musikverlag 

 

Vorbitoarea, Ema: Dumnezeule, Îți mulțumim pentru că trezești în noi 

disponibilitatea și deschiderea de a împărți din ceea ce avem și cu alții, pentru ca 

toată lumea să aibă suficient de mâncare și să aibă acces la îngrijire medicală și 

siguranță socială.  

Ajută-ne să abordăm cu mai multă atenție nevoile sufletești ale oamenilor din jurul 

nostru și să îi sprijinim pe cei care se află în situații dificile.  

 

Vorbitoarea, Mojca: Dumnezeule, Îți mulțumim pentru liberul acces la educație 

și pentru posibilitatea de a studia în străinătate. Facem apel la guvernele țărilor 

noastre să asigure dreptul general la educație. Acest drept este valabil pentru fiecare 

copil și în egală măsură pentru fiecare persoană care trebuie să își părăsească patria 

pentru a putea studia. Lasă-i să își găsească locuri de muncă bune, care să faciliteze 

tuturor familiilor și țărilor un viitor pașnic. 

 

Cântec 8: Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt/ Încă nu am ajuns în sala 

festivă 

Text: Ernesto Cardenal; Muzică: Peter Janssens; Drepturi de autor: Peter-Janssens-

Musikverlag 

 

Fetiță: Dumnezeule, Îți mulțumim pentru bunicii care sprijină tinerele familii, se 

ocupă de nepoții lor și își împărtășesc credința cu aceștia. Ajută-ne să ne aplecăm 

asupra oamenilor vârstnici din comunitățile noastre și să avem o relație bună între 

noi și în căminele de bătrâni și în comunitatea noastră.   

 

Vorbitoarea, Natasha: Dumnezeule, Îți mulțumim pentru vocea și testimonialul 

minorităților. Permite-ne să ne aducem contribuția, astfel încât strigătul pentru 
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dreptate și integrare să fie auzit de către decidenții politici. Conferă-le refugiaților, 

emigranților și imigranților sprijin și sentimentul de apartenență. Ajută-ne să 

mergem umăr la umăr cu „cei sărmani, cei ologi, cei orbi și cei paralizați”. Permite-

ne să le auzim strigătul.  

 

Cântec 8: Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt/ Încă nu am ajuns în sala 

festivă 

Text: Ernesto Cardenal; Muzică: Peter Janssens; Drepturi de autor: Peter-Janssens-

Musikverlag 

 

Vorbitoarea, Marija: Dumnezeule, Îți mulțumim pentru că ne ajuți să sprijinim și 

să promovăm relațiile ecumenice și colaborarea interreligioasă. 

Suntem dornici să învățăm să respectăm diferențele dintre noi și să conștientizăm 

din ce în ce mai mult în ce măsură ne îmbogățesc aceste relații.  

 

Vorbitoarea: Dumnezeule, Te slăvim pentru invitația la masa Ta festivă, care este 

valabilă mereu. Îți mulțumim pentru că Isus este epicentrul celebrării comunității 

noastre și a comunității atotcuprinzătoare a tuturor credincioșilor la nivel mondial. 

Îți mulțumim pentru mișcarea de Ziua Mondială pentru Rugăciune. Ea ne dă astăzi 

puterea de a împărtăși grijile, speranțele și bucuriile femeilor din Slovenia.  

 

Cântec 8: Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt/ Încă nu am ajuns în sala 

festivă 

Text: Ernesto Cardenal; Muzică: Peter Janssens; Drepturi de autor: Peter-Janssens-

Musikverlag 

 

Toată lumea:  Dumnezeule, Tu ne inviți. Tu ne aduni la masă pe toți.  

Tu ne conduci pe drumul vieții și al speranței.  

Tu ne-ai chemat pe nume. 

Noi contăm în ochii Tăi. 

Așadar, noi ne rugăm Ție, ca iubiții Tăi copii: 

Tatăl nostru … 

 

MESAJ DE BINECUVÂNTARE 

 

Conducătoarea: Dumnezeule, sursă a vieții noastre, ajută-ne să stimăm și să 

respectăm toți oamenii și să îi acceptăm în unicitatea lor.  

Ajută-ne să respectăm minunile naturii și să le protejăm cu toate mijloacele care 

sunt în puterea noastră.  
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Ajută-ne să ne sprijinim unii pe alții, pe calea libertății, a corectitudinii, dreptății și 

a păcii, ca membri egali ai familiei Tale.  

 

Așa să ne binecuvânteze Dumnezeu Tatăl şi Mama, 

să ne binecuvânteze Isus Hristos, fratele nostru 

şi să ne binecuvânteze Spiritul Sfânt. 

Amin.  

 

Cântec 9: Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder/ Ziua s-a scurs, s-a întors 

noaptea 

Text în lb. germ.: Karl Albrech Höppl, 1958, după versiunea în engleză „The day 

thou gavest, Lord, is ended”; Melodie: Clement Cotterill Scholefield 1874 

  

 

 

 

 

 

Traducerea este realizată după textul german: ©Ziua Mondială pentru Rugăciune a 

Femeilor – Comitetul German – asociație înregistrată, Deutsches Komitee e.V., 

Deutrenbacher Str. 1, 90547 Stein 

 

Text biblic: Luca 14, 13-24, traducere unificată a Bibliei în limba germană, prima 

ediție 2016, © 2016 Katholisches Bibelwerk GmbH 

 

 

 

Slujba pentru Ziua mondială pentru Rugăciune din 2020 vine din Zimbabwe, 

cu titlul „Rise! Take Your Mat and Walk” („Ridică-te! Ia-ți salteluța și 

umblă”) 

 

Comitetul Zilei Mondiale pentru Rugăciune din Slovenia a pregătit slujba 

pentru anul 2019 

 

 

Traducere realizata pentru Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A.B. in 

Rumänien - Organizaṭia de femei a Bisericii Evanghelice C.A. din România 
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Slovenia este una dintre cele mai mici țări din Uniunea Europeană și totodată una 

dintre cele care au aderat cel mai recent, având un număr de locuitori de doar două 

milioane, din care 60% sunt catolici. Peste 280.000 de persoane locuiesc în 

Ljiubliana, capitala țării. Până în 1991 Slovenia nu a fost niciodată un stat 

independent, dar a fost dintotdeauna un punct de răscruce a mișcărilor 

internaționale de migrație și al canalelor comerciale, care au adus cu sine o 

multitudine de influențe din toate cele patru zări ale lumii. Încă de pe vremea 

Iugoslaviei comuniste, dar și în zilele noastre, sub forma unuia dintre statele 

descendente din fosta Iugoslavie, Slovenia reprezintă etalonul dezvoltării 

economice și al progresului. Astăzi se regăsește pe „infama“ rută balcanică, pe care 

ajung mii de refugiați în Europa. Râul de la graniță, Kolpa, reprezintă în acest sens 

un impediment, care pune viața umană în pericol.  

Ziua Mondială pentru Rugăciune este pregătită în fiecare an de către femeile 

creștine din câte o țară, mereu alta. Această slujbă se ține în prima zi de vineri din 

luna martie, în peste 120 de țări, pe diversele fusuri orare, de jur-împrejurul 

globului, pe durata a 24 de ore. Suntem o mișcare ecumenică de bază, care, de 130 

de ani este susținută de tot mai multe confesiuni și care conferă putere femeilor la 

nivel mondial, în felurite modalități.  

În 2019 ne rugăm și acționăm împreună pentru implicarea și participarea tuturor, 

dar în mod special a femeilor, în societățile, comunitățile și bisericile noastre. 

Simbolul acestui deziderat este masa întinsă și pregătită, la care mai este loc. 

Comitetul sloven al Zilei Mondiale pentru Rugăciune propune să se pregătească o 

masă mare, întinsă, în culorile naționale slovene  alb-albastru-roșu, să se decoreze 

cu garoafe, rozmarin și câteva produse tradiționale din Slovenia, cum ar fi miere, 

sare, pâine sau potica (un fel de beigli cu nucă). Exact în spiritul sloganului din 

Slovenia: „Veniți, totul este pregătit!“. 

 


