Bohoslužba k začátku školního roku
inspirace k časopisu DUHA 1 (2014/2015)

„Neste břemena jedni druhých“
Příprava

Varianta 1: V případě, že máme
dostatek času na přípravu, může si
každé dítě vyrobit dárkovou tašku
(návod v časopise, s. 15). Každý do
tašky vloží malý dárek, třeba bonbón, a napíše na lísteček „přislíbení
pomoci“. Např. Pomůžu druhým
s domácími úkoly. Apod.
Varianta 2: Připravíme velkou tašku.
Prázdnou ji položíme před oltář.
Každý napíše na lísteček podle svého
vlastního uvážení a schopností to,
čím by ostatním mohl pomoci. Např.
Umím dobře na počítači a mohl bych
tomu, komu to dobře nejde, poradit.
Nebo: Mám trpělivost s tím, komu
něco nejde a mohl bych mu radit.
Apod. Na závěr bohoslužby vyměníme tato „předsevzetí pomoci“
v tašce za předem připravené lístky
s požehnáním, přáním něčeho dobrého nebo jiným vhodným obrázkem.

Písně na úvod

Mám ruce na tleskání; Pro velkého, pro malého; Pán Bůh pro mě má svůj plán (Zpíváme si
písničku 2, č. 17; 23; 10) • Přichází náš Pán
(Hosana 1, č. 449; Koinonia 85) • Právě teď
(Hosana 2, č. 205; Koinonia 19) • Scházíme

školní rok chceme začít společně
s Ježíšem, poděkovat mu za vše, co
umíme a v čem jsme dobří, ale chceme jej prosit o pomoc v tom, v čem
jsme slabí a v čem se potřebujeme
zlepšit.

Kyrie

Možná má většina z nás pro nový
školní rok řadu předsevzetí. Možná
chceme více zvládnout, být nejlepší,
nejsilnější, nejkrásnější, první…
Snadno se pak stane, že místo
společného úsilí stojíme jeden proti
druhému. V tichu přemýšlejme
o věcech, u kterých víme, že hledíme
spíše na sebe a méně na druhé. Prosme společně Boha o odpuštění.
„Vyznávám se…“
NEBO: Modlitba, kterou přečte jedno z dětí, paní katechetka, někdo
z rodičů nebo všichni společně.
Obvykle se cítím silný,
když jsou druzí slabí.
Obvykle mám radost,
když se druhým nedaří.
Obvykle se povyšuji,
když druzí nedokážou to, co já.
Příliš často si myslím: „Hlavně já!“

se (Zpěvník k metodice Dnes budu tvým
hostem, č. 1)

Dobrý Bože, odpusť nám naše hříchy. Uč nás mít druhé rád,
tak jako ty nás. Amen.

Pozdrav

NEBO:

Jsme na začátku nového školního
roku. Stojíme na startu a podle toho,
jaký každý z nás je, máme různé
přednostmi – něco nám jde snadno
a lehce, ale máme také své slabiny,
něco nám tak snadno nejde. Nový

Ježíši Kriste, zastával ses slabých,
chudých a nemocných.
Kyrie, eleison.
Ježíši Kriste, posledním jsi nechával
přední místa. Christe, eleison.

Ježíši Kriste, na kříži jsi nesl vinu
lidí. Silou své lásky hledíš dnes na
každého z nás. Kyrie, eleison.
NEBO:

Kyrie (Hosana 1 č. 613; 614; 460; 483) •
Pane, náš Bože (Hosana 2, č. 424; Zpíváme
si písničku 2, č. 18)

Modlitba

Bože, s láskou se na nás díváš
a provázíš nás. Dej, ať máme sílu
unést jedni druhé. O to prosíme
skrze Krista našeho Pána, neboť
on s tebou žije a kraluje na věky
věků. Amen.

Píseň

Otevřme Písmo (Hosana 1, č. 176; Koinonia
č. 56) • Effatha (Hosana 1, č. 58; Zpěvník
k metodice Dnes budu tvým hostem, č. 7)
• Já chci zpívat (Zpěvník k metodice Dnes
budu tvým hostem, č. 5) • Všichni běží
k Ježíši (Já jsem tady a zpívám, 104)

1. čtení

Ex 19, 1.3–6
NEBO: Iz 66, 12–13a

2. čtení

Řím 15, 1–3a.7
NEBO: Gal 6, 2–4.9

Evangelium:

Lk 10, 25–37 (milosrdný Samařan)
NEBO: Lk 10, 25–28 (láska k Bohu
a láska k člověku)
NEBO: Lk 15, 3–6 (ztracená ovce)

Promluva

Na počátku je možné přečíst nebo
převyprávět příběh „Co říká žabák“ z
časopisu DUHA 1/2014–2015. K tomu
je vhodné použít i v časopise uvedené
obrázky, které si předtím můžeme
zvětšit a nakopírovat.

Cíl sdělení: Škola je místem, kde budeme mít různé předměty. Děti mohou jmenovat, jaké předměty mají
letos v rozvrhu nové nebo jaké mají
zájmy a jaké plánují navštěvovat
kroužky. Mezi předměty jeden není
zapsaný, a přesto je velice důležitý.
Učit bychom se měli také lásce
a pozornosti a ohleduplnosti k ostatním lidem – konkrétně třeba tak, jak
jsme o tom slyšeli v evangeliu. Škola
nutně nemusí být místem, kde se
snaží jeden druhého předběhnout
a být první. Škola by mohla být také
místem, kde společně pracujeme,
navzájem si pomáháme a podporujeme se. Skutečná velikost a síla
spočívá v pozornosti k slabšímu,
ve vzájemné pomoci, v ohleduplnosti. Velikost se ukáže především tam,
kde je jeden připravený druhého
nést a unést.

Přímluvy

Bože, který jsi s námi a provázíš nás
i na počátku nového školního roku,
k tobě se obracíme se svými
prosbami:
Za všechny, kteří jdou poprvé do
školy: Zbav je od strachu a obav
z nového a dej, aby našli nové kamarády.
Za všechny žáky a žákyně: Pomáhej
jim, aby ve škole nestáli jeden proti
druhému, ale společně jeden při
druhém.
Za učitelky a učitele: Dej, abychom
v nich měli dobré příklady, jak provázet druhé s láskou a pozorností.
Za všechny, kterým se se začátkem
školního roku nevede dobře: Otevři
naše srdce pro jejich starosti.

Za nás všechny: Dej ať jsme dost
silní, abychom jedni druhé nesli
a unesli.

Otče náš
Přijímání

Dobrý Bože, každému z nás jsi
daroval nějaké schopnosti. Neměli bychom je užívat pro sebe a ke
svému dobru, ale především k dobru
druhých lidí. Pomáhej nám v tom
skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Vše, co dýchá (Zpěvník k metodice
Dnes budu tvým hostem, č. 18) • Vzdej
dík (Koinonia, č. 88) • Tobě patří
chvála (Hosana 2, č. 260) • Vše, co
mohu dát; Vzdejme Pánu díky (Hosana
1, č. 271; 275)

Příprava darů

Bože, v chlebě a víně jsi s námi
a podáváš nám svou ruku. Kéž
i my svýma rukama umíme druhým
pomáhat a přát jim dobré, jak nás
tomu učí Ježíš. O to prosíme skrze
něho, našeho Pána. Amen.

Varianta 1: Děti přijdou dopředu
a přinesou připravené tašky s dárkem a „předsevzetím pomoci“ a položí je před oltář.
Varianta 2: Své lístky s pojmenováním svých předností a s „předsevzetím pomoci“ přinesou a vloží do
tašky před oltářem.

Píseň

Dárek pro sestřičku (Zpíváme si písničku
2, č. 30) • Přinášíme dary země (Zpíváme
si písničku 4, č. 12) • Půjdu za tebou

(Zpěvník k metodice Dnes budu tvým
hostem, č. 15) • Přijmi, Pane; Požehnaný jsi, Bože; Neseme, Pane (Hosana 1,
č. 468; 200; 446)

Modlitba nad dary

Bože, s chlebem a vínem ti přinášíme také všechny své přednosti
a talenty. Učiň je vzácnými jako
chléb, který se láme pro druhé,
a kalich vína, který naplňuje život
radostí. Přinášíme ti také vše, v čem
se ještě můžeme rozvíjet a růst. Proměň to v radost, trpělivost a naději.
Amen.

Sanctus

Svatý, svatý (Hosana 2, č. 424; Hosana
1, č.483)

Závěrečná modlitba

Požehnání

Ať vás radost provází v novém školním roce.
Ať vás naděje provází, když budete
mít starosti.
Ať máte dost sil, když bude třeba
druhé nést a unést.
Ať vám žehná Bůh Otec, i Syn i Duch
svatý. Amen.

Závěr

Varianta 1: Každé z dětí si může odnést jednu z taštiček, které leží před
oltářem.
Varianta 2: Každé z dětí si vezme
jedno „přání“ z velké tašky k povzbuzení a dodání odvahy pro nový
školní rok.

Píseň

Na cestu s námi; Stále, stále (Hosana 1, č.
149; 436) • Kde se lidé rádi mají (Zpěvník
k metodice Dnes budu tvým hostem, č. 17)
• Je krásné být Božím dítětem (Hosana 2,
č. 87)

Dárková taška – návod
2 archy zeleného papíru velikosti A3 • kousky červeného, bílého, černého
a žlutého papíru • delší pravítko • lepidlo • nůžky • tužku • děrovačku • stužku dlouhou asi 50 cm

nahoře
7 cm

7 cm

7 cm
19,2 cm

19,2 cm

7 cm

7 cm
dole
Narýsuj na zelený arch papíru linky tak, jak je to nakreslené na obrázku. • Obstřihni papír podle obrázku a části označené světlejší barvou odstřihni úplně.
• Přehni papír přesně podle vyznačených čar. • Na
pravou stranu nanes lepidlo a přilep ji na levý okraj
a spodní části tašky přilož k sobě tak, aby oba boční
čtvercové okraje byly uvnitř. • Dvě zbývající delší části na podélných stranách přilep k sobě. • Vystřihni ze
zeleného kartonu ovál a z bílého a černého papíru oči
a z červeného papíru pusu. • Ze žlutého můžeš vystřihnout kolečka. Vše nalep podle obrázku na jednu stranu
tašky. • Po obou horních stranách tašky udělej děrovačkou otvory. • Na každé straně provleč dírkami stužku a její konce slep. Začni provlékat směrem zvenku!
Rychlá varianta: Na jakoukoli papírvou tašku bez
výrazného potisku dolepit podle fotografie obrázek žáby.

Návod: http://www.basteln-gestalten.de/geschenktuete-basteln

