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Pühapüev 

Pühapäevased leppimised 
Palvetame, et: 

• kinnipeetavad otsiksid andeksandmist Jumalas 
• kinnipeetavad lepiksid oma ohvrite, perede ja ühiskonnaga 
• usklikud võtaksid omaks ja toetaksid kinnipeetavaid, endisi 

kinnipeetavaid ja nende peresid 
Tegutsemine: 

• võtke vastu otsus andestada inimesele, kes teid solvas või 
teile valu tekitas 

• kutsuga kinnipeetava või endise kinnipeetava pere oma 
koguduse kogunemisele või rahvalikule üritusele 

 

Esmaspüev 
Kannatanute toetuse päev 

Palvetame, et: 
• Jumal parandaks kannatanute haavad ja korvaks nende 

kaotuse 
• kannatanud tunnetaksid toetust ja jõudu ühiskonna poolt 

Tegutsemine: 
• võtke ühendust kannatanute toetuse grupiga ja uurige välja, 

kuidas saate teie toetada kuritegevuse läbi kannatanuid 
• kutsuge kedagi, kes on kuritegevuse läbi kannatanud, oma 

kogudusse või õhtusöögile 
 

Teisipüev 
Taastava õigusemõistmise päev 

Palvetame, et: 
• ühiskonnas valitseksid rahu ja õiglus 
• Jumal kingiks tarkust kohtumõistjatele ja teistele võimu 

esindajatele 
• õigusemõistjad võtaksid vastu seadusi, mis soodustaksid 

endiste seaduserikkujate rehabilitatsiooni ja 
taasühiskonnastumist 

Tegutsemine: 
• organiseerige grupp, mis uuriks taasühiskonnastava 

õigusemõistmise aluseid 
• viige läbi taasühiskonnastava õigusemõistmise alane seminar 

juristidele, kohtunikele ja teistele õigusala töötajatele 
 

Kolmapüev 
Endiste kinnipeetavate toetuse päev 

Palvetame, et: 
• vabanenud kinnipeetavad saaksid vajalikku abi ja toetust 

ühiskonda naasmiseks 
• vabanenud kinnipeetavad ühineksid oma peredega ja oleksid 

ühiskonnas teretulnud 
• endised kinnipeetavad leiaksid vabadusse naastes jõudu 

seista vastu kiusatustele 
Tegutsemine: 

• uurige kaplanite käest ja vangla administratsioonilt, millega 
teie saaksite olla abiks vabanenutele  

• organiseerige iganädalane toetusgrupp endistele 
kinnipeetavatele 

• viige läbi heategevuslikke teenistusi, et aidata endistel 
kinnipeetavatel leida vajalikku toetust taas ühiskonna 
liikmeteks saamisel 

 
Neljapäev 

Kasvatusasutuste töötajate päev 
Palvetame, et: 

• kasvatusasutuste töötajad ja nende peres oleksid 
ohutuses 

• koostöö ja austuse eest kasvatusasutuste töötajate ja 
kinnipeetavate vahel 

• kõik kasvatusasutuste töötajad oleksid õnnistatud 
heasoovlikkuse ja kindlameelsusega 

Tegutsemine: 
• külastage ümberkasvatusasutuste administratsiooni ja 

töötajaid, et väljendada neile tänu nende töö eest 
• avalikustage ümberkasvatusasutuste töötajate teeneid 

ühiskonna teenimisel 
• toetage ja julgustage nende peresid organiseerides neile 

piduliku õhtusöögi või mõne muu erilise ettevõtmise 
 

Reede 
Pere päev 

Palvetame, et: 
• kinnipeetavate abikaasad ja lapsed leiaksid armastust ja 

toetust ühiskonna poolt 
• kinnipeetavate lahusolek nende lähedastest ei rikuks 

vastastikust suhtumist 
Tegutsemine: 

• külastage kinnipeetavate peresid, et neid moraalselt 
toetada ja neile praktilist abi anda 

• pakkuge neile lapsehoidmise abi või transporti, et nad 
saaksid külastada vanglas viibivat pereliiget 

• viige koostöös kaplanite ja usuorganisatsioonidega läbi 
pere- ja abielualased seminarid kinnipeetavatele ja 
nende abikaasadele  

 

Laupüev 
Kinnipeetava päev 

Palvetame, et: 
• kinnipeetavad tunnetaksid Jumala armastust 
• kinnipeetavad leiaksid lepituse Jumalas 

Tegutsemine: 
• külastage kinnipeetavat, kelle juures ei käida regulaarselt 
• võtke osa vanglas toimuvast palvusest 

 

Pühapüev 
Muutumise pühapäev 

Palvetame, et: 
• kinnipeetavad ja endised kinnipeetavad, kannatanud ja 

nende pered saaksid jõudu usust 
• olla koos üle saja rahvusliku vanglateenistuse 

assotsiatsiooniga üle maailma 
Tegutsemine: 

• kutsuge endine kinnipeetav, vangla kaplan või kannatanu 
palvusele oma koguduses ja paluge, et nad räägiksid oma 
kokkupuutest jumaliku armastuse ja kohtumõistmisega   

• organiseerige eriüritus endistele kinnipeetavatele ja 
nende peredele 
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