Bůh má rád každého z nás
Návrh bohoslužby k začátku školního roku
s požehnáním dětem a vyučujícím
Cíle

Úvod

Děti mají prostor si uvědomit, že jsou
milovanými Božími dětmi v celé své jedinečnosti a se vším, co k nim patří a co je
odlišuje od druhých. Děti o tom mohou
společně přemýšlet a Bohu poděkovat.
To, že je každý jiný, však bývá mnohdy
vnímano jako nedostatek nebo se to
stává důvodem k ponižování.

Jsme tady a slavíme společně tuto
bohoslužbu. Někomu se sem možná
nechtělo, někdo se naopak zase těšil.
Někdo je tady poprvé, někdo už to tady
zná, někdo je tady z první třídy, někdo
jiný zase z páté.
Pokud je to vhodné, můžeme oslovovat
konkrétní děti nebo skupiny dětí a vyzývat je, ať zamávají nebo se hlásí, příp.
jmenovat další odlišnosti.

Téma bohoslužby přispívá k vědomí
vlastní důstojnosti a vzhledem k začátku
školního roku může být také příspěvkem
k prevenci šikanování.

Každý jsme jiný a já věřím, že Bůh to
tak chtěl. Někoho stvořil jako kluka,
někoho jako holku, někoho jako silného, někoho jako slabého, někoho jako
upovídaného, jiného jako tichého.

Pomůcky
•

obrázky z DUHY č. 1, 2012/13

•

pro každé dítě papírový obrys postavy, do kterého mohou nakreslit
nebo napsat to, co je odlišuje od
druhých

•

pastelky, příp. psací potřeby

•

sešívačka, provázek a nůžky

•

velký arch papíru a lepidlo

Pokud je to vhodné, můžeme jmenovat
konkrétní děti a jejich výrazné rysy.
Bůh nás stvořil takové, jaké nás chtěl
mít, takové a žádné jiné. Já věřím, že
když nás stvořil, podíval se na nás
s velkou láskou a zaradoval se, jak
jsme se mu povedli.

Kyrie
Bůh nás miluje takové, jakými jsme.
Chce nás mít takové a ne jiné. My
o tom ale možná často pochybujeme.
Jsme nespokojení s tím, jak vypadáme, a raději bychom se chtěli podobat někomu jinému ‒ mít jiné vlasy,
schopnosti, narodit se jinde a jindy.
Je to škoda, protože Bůh nás stvořil
ke svému obrazu a dal nám úkol, abychom se podobali jemu a ne někomu
jinému.
Zamysleme se a prosme Boha o odpuštění, když se nám nelíbí být sami
sebou.

Varianta pro mladší děti:
•

pro každé dítě papírový obrys telátka Karolíny, který si mohou vybarvit

Výběr písní na úvod
„Můj Bůh je můj štít“
Koinonia 63 nebo Hosana 2 – 143
„Dobrořeč, duše má“
Celým srdcem 66
„Scházíme se k Tobě, Bože, Otče náš“
Já jsem tady zpívám ‒ Bohu, 58, CD 167
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Kriste, v Tobě byl Bůh blízko všem,
kteří byli odstrkováni.
Kriste, smiluj se.
Pane, v Tobě byl Bůh blízko všem,
kteří si nevěřili.
Pane, smiluj se.
Zpěv:
„Pane, smiluj se“
Já jsem tady a zpívám ‒ Bohu 45, CD 154
Bože, Ty každému z nás věříš, ale přesto mnohdy více věříme druhým, když
říkají: „To neumíš! To nezvládneš!“
Bože, Ty jsi každého z nás stvořil, ale
přesto si někdy myslíme, že nejsme
dost dobří, dost dokonalí nebo dost
chytří. Pomáhej nám být takovými,
jakými nás chceš mít Ty a ne lidé, abychom mohli zakoušet Tvou blízkost.
Skrze...

Návrh biblických textů

Gn 1, 25–28 nebo Gn 2, 4b–7
Ž 139, 1–4 a 13–16
Ef 1, 3–14

Myšlenky k promluvě

Přímluvy

Uvedení k přípravě darů

Stručně převyprávíme příběh
o Karolíně se zeleným nosem
(DUHA 1, 2012/13).

Bože, Ty máš rád každého z nás.
Proto Tě s důvěrou prosíme:

Dobrý Bože, s chlebem Ti přinášíme
všechny naše vlastnosti, se kterými
nejsme spokojení. Proměň naši nespokojenost v pokoj.

Možná si někdy také připadáte
podobně jako Karolína. Nejste spokojení sami se sebou a když se pak ještě
podíváte na své spolužáky, napadne
vás, že Bůh dal všechno jenom těm
druhým a na vás zapomněl, protože
jste málo vyrostli, nebo právě naopak
zase hodně, že neumíte tak dobře
hrát fotbal, tak hezky kreslit, číst,
počítat nebo zpívat.
Tak to ale určitě není. Bůh stvořil
každého z nás s láskou. Udělal
nás promyšleně a originálně. Dal
každému jeho dary, talenty, vlohy
a jedinečnosti, které ho dělají
cenným a vzácným.
Každý z nás je k nezaplacení a to
můžeme mít celý školní rok před
očima. Nikdo totiž nemá právo se
vám posmívat ani vám ubližovat za
to, že jsme takoví, jací jsme. Když se
vám někdo posmívá, chyba není ve
vás! Bůh nás má rád, i kdyby se nám
vůbec nic nepovedlo a všichni se nám
začali posmívat nebo vyhýbat.

Rozšiřující činnosti

Každé dítě si může vybarvit nebo napsat
na obrys postavy něco, podle čeho ostatní
poznají, komu obrázek patří.

L 9, 46–48
Mt 5, 13–16
Mt 6, 25–30

•

Zpěv před evangeliem
„Otevřme Písmo“
Hosana 1 – 176 nebo Koinonia 56

•

„Ó Pane, otevři mé rty“
Hosana 2 – 176, Koinonia 129
„Kdo k slyšení má uši“
Já jsem tady a zpívám ‒ Bohu 24, CD 133
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Obrázky můžeme ve výši rukou
připevnit sešívačkou, příp. lepidlem,
příp navlékout na šňůru a pověsit
na vhodné místo v kostele, příp. v
mateřské neb základní škole.
Z obrázků vytvoříme koláž a
pověsíme ji na nástěnku ve farnosti
nebo ve škole.

S mladšími děti pracujeme podobným
způsobem s obrázkem telátka Karolíny.

Za každé z nás dětí, abychom vnímaly,
že jsme milovány a druhými brány
vážně.
Prosíme Tě, vyslyš nás.
Za děti, pro které je jejich jedinečnost
omezením, aby vnímaly, že jsou pro
Tebe vzácné a že jsou vzácné také pro
druhé.
Prosíme Tě, vyslyš nás.
Za učitelky a učitele, aby nezapomněli, že jsme jako neobroušené drahokamy, které nelze srovnávat, protože je
každý vzácný.
Prosíme Tě, vyslyš nás.

Dobrý Bože, s vínem Ti přinášíme
všechny naše vlastnosti, na které jsme
pyšní. Proměň naši pýchu v odvahu
sloužit.

Výběr písní k přijímání

„Ústa otvírám“
Hosana 1 – 457

„Vše, co mohu dát“
Hosana 1 – 271 nebo Koinonia 10
„Je stále přítomná“
Hosana 1 – 79 nebo Koinonia 23

Závěrečná modlitba

Za rodiče a všechny, kteří se o nás
starají, aby nezapomínali, že nejsme
jenom pro starost a na obtíž, ale vzácný dar.
Prosíme Tě, vyslyš nás.

Dobrý Bože, proměňuj nás, abychom
byli takovými, jakými nás chceš mít
a mohli tak zakoušet, že jsi nám blízko. Skrze...

Bože, Ty víš, co pro nás celý školní rok
bude dobré a co nám prospěje. O to Tě
prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Požehnaný buď Bože, náš Otče a Tvůrce, který nás miluješ takové, jací jsme.

Je-li tato bohoslužba součástí mše
svaté, pokračuje obvyklým způsobem.
Jinak se můžeme společně pomodlit modlitbu Otče náš a bohoslužbu
zakončíme požehnáním.

Výběr písní k průvodu s dary
„K Tobě, Pane, s díkem přicházím“
Hosana 2 – 113 nebo Koinonia 104

Požehnání

Požehnaný buď Ježíši Kriste, který
nám ukazuješ, jak se stávat těmi, jakými nás Bůh chce mít.
Požehnaný buď Duchu svatý, který
nás podepíráš, posiluješ a doprovázíš,
když si nevěříme a sami o sobě pochybujeme.
Požehnej vás Bůh Otec a Syn a Duch
svatý, ať jste také vy požehnáním pro
druhé. Amen.

Výběr písní na závěr

„Hosana“
Hosana 3 – 282

„Je krásné být Božím dítětem“
Hosana 2 – 87

„Teď chystáme stůl“
Já jsem tady a zpívám ‒ Bohu 69, CD 176

„Včera, dnes i příští den“
Já jsem tady a zpívám ‒ Bohu 52, CD 48
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Podle REGENBOGEN 1, 2012/2013 upravili P. Tomáš C. Havel a Eva Muroňová, písně vybrala sr. Invencie Maloušková

Pane, v Tobě byl Bůh blízko všem,
kterým se druzí posmívali.
Pane, smiluj se.

Pro předškolní děti

Pro mladší děti

Šablony slouží ke znázornění toho, co je na kom jedinečného,
výjimečného, a čím se odlišuje od druhých.
Děti si je mohou vybarvit nebo na ně psát.
Nakopírujte podle počtu dětí.
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