
Písně k začátku bohoslužby: Apoštolská 
(Hosana 1, 19), Rybáři lidí (Hosana 1, 
227), Své oči otvírej (Já jsem tady a 
zpívám – CD 95), Kde se lidé rádi mají 
(Já jsem tady a zpívám – CD 132), S 
tebou chci, Pane, jít (Hosana 2, 241)

Kyrie 
Bože, zveš nás do tohoto společen-
ství jako své přátele. Chceme se spo-
lečně modlit, prosit, děkovat a tak ve 
společenství křesťanů zakoušet také 
tvou blízkost.

Děláme však také věci, které nás  
s druhými rozdělují, proto chceme 
k tobě volat, abys nás neopouštěl  
a pomáhal nám být tvými učedníky  
a mít jeden k druhému blíž.

Děti mohou chvíli přemýšlet a na rybu 

napsat nebo jen vyslovit, co pomáhá, aby 

lidé mohli být přáteli. Nakonec zazpívá-

me Kyrie, případně i Gloria.

Myšlenka
Ježíš býval často na cestách, aby co 

nejvíce lidem pověděl o  Boží lásce. 
Nechtěl přitom zůstat sám. Hledal 
přátele, kteří by jej následovali. 

Prvními učedníky byli rybáři, kteří  
i když se snažili za všech sil a namá-
hali se celou noc, nic nechytili. S Je-
žíšem a jeho radou se jim to podařilo.

Děti hledají na začátku roku nové 
kamarády nebo obnovují stará přá-
telství. Připomeňme hodnotu přá-
telství a pospolitosti a zaradujme se  
z toho, že patříme k sobě jako Ježíšovi  
přátelé.

Bohoslužba pro děti (nejen) k začátku školního roku

Příprava a pomůcky
• pro každé dítě obrázek rybičky  

s dírkou k upevnění (příloha)
• provázek
• pro každé dítě provázek
• pastelky
• příp. košík s kolíčky na prádlo
Rybičky si mohou děti vystřihnout v ho-

dině náboženství, před začátkem boho-

služby nebo při jiné vhodné příležitosti.

hledá přátele
JEŽÍŠ

Na vhodném místě v kostele můžete mít 

natažený provázek. Pokud děti nezvlád-

nou rybičky navazovat nebo navlékat, 

připravte si i kolíčky na prádlo.

Na rybičku můžete napsat, co drží přátelství 
pohromadě, ale třeba také vaše plány, předsevzetí 

nebo cokoli jiného, za čím společně jdete!



Návrh písní Gloria: 
Koinonia 207, Zpíváme si písničku 2, 19 
(a pak následující Svatý a Beránku Boží); 
Hosana 1, č. 483

1. čtení
Sk 2, 13–14
Když přišli do města, vystoupili do 
horní místnosti domu, kde pobývali. 
Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip 
a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub 
Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. 
Ti všichni se svorně a vytrvale modlili 
spolu se ženami, s Marií, matkou Je-
žíšovou, a s jeho bratry.

Slyším (Hosana 1, 450)
Aleluja (Hosana 1, 601, popř. jiné z Taizé)

Evangelium
L 5, 1–11
Když Ježíš stál u Genezaretského 
jezera, lidé se na něho tlačili, aby 
slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu 
stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili 
a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch 
lodí, která patřila Šimonovi, a požá-
dal ho, aby trochu odrazil od břehu. 
Posadil se a z lodi učil zástupy. Když 
přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď 
na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ 
Šimon mu odpověděl: „Mistře, ce-
lou noc jsme se lopotili, a nic jsme 
nechytili. Ale na tvé slovo spustím 
sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké 
množství ryb, že se jim sítě téměř 
trhaly. Dali znamení společníkům  
v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, 
a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se 
potápěly. Když to Šimon Petr viděl, 

Inspirace pro homilii
V Duze 1 2019/2020 jsou na stranách 4  

a 5 popsány možnosti, co dělat, aby-

chom uskutečňovali přátelství s Ježíšem. 

Dětem můžeme tyty možnosti popsat  

a společně přemýšlet o dalších. 

V Duze 1 2019/2020 je na stránce 13 

popsán rozdíl mezi osobním přátelstvím  

a přátelstvím na sociálních sítích. S dětmi 

se můžeme nad tímto jevem zamyslet.

Další myšlenky
Kdo je přítel? Ten kdo nevyzradí ta-
jemství, kdo umí odpustit, kdo na-
slouchá, kdo se neposmívá. Našli 
bychom jistě mnoho dalších věcí, 
které k přátelství patří. Přátelství stojí 
také úsilí, není samozřejmé. Často 
také víme, co pomáhá, aby přátel-
ství vytrvalo – něco z toho jste řekli  
a možná i napsali na ryby – po-
dobně tomu je i s naším přátelstvím  
s Ježíšem. I ono potřebuje kus odva-
hy a odhodlání. Ježíšovi první učed-
níci ji projevili. Pak zakusili překva-
pení a radost. Přeji nám, abychom 
to zakusili také. Každý se můžeme 

padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, 
odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ 
Zmocnil se ho totiž úžas – a také 
všech jeho společníků – nad tím 
lovem ryb, které chytili; stejně i Ze-
bedeových synů Jakuba a Jana, kteří 
byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Ši-
monovi: „Neboj se! Od nynějška bu-
deš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, 
nechali všeho a šli za ním.



Přímluvy
Volejme společně k Bohu, který po-
slal Ježíše mezi nás, aby byl naším 
přítelem a abychom mohli být Bo-
žími přáteli:

• Prosíme za naše rodiny, ať vzta-
hy, které nás v nich spojují, při-
spívají k dobrému životu nás 
všech.

• Prosíme za mladé lidi, kteří ne-
mají přátele a kteří trpí rozpa-
dem přátelství nebo i jejich ro-
diny.

• Prosíme za naši školu, ať je mís-
tem živých a zdravých vztahů, 
aby všem, kteří ji navštěvují, v ní 
bylo dobře. 

• Prosíme za naše společenství 
zde v kostele, aby naše vzájem-
né vztahy byly prostorem k se-
tkání s Ježíšem i pro ty, kteří jej 
neznají.

Bože, buď s námi, když se snažíme  
o dobré a přátelské soužití s druhý-
mi. Amen.

Průvod s dary
Ryby můžeme navazovat na provázek 

nebo na síť na vhodné místo.

Otče náš
Bůh nás spojuje. Proto si podejme ruce  
a pomodleme se modlitbu, kterou 
nás Ježíš naučil.

Návrh písní k přijímání:
Přítel (Hosana 2, 222), Když se o chléb 
dělím (Já jsem tady a zpívám – CD 69), 
Zpívej aleluja (Koinonia 125), 

Požehnání
Všemohoucí Bůh ať vás provází 
zvláště tímto školním rokem.

Bůh Otec, ať je základem vašeho 
společenství, které vás ponese.

Bůh Syn, ať vám dá zakoušet vzá-
jemnou pomoc.

Bůh Duch Svatý, ať vám dá milost 
dobrého soužití s druhými.

Návrh písní na závěr:
Haleluja, zpívej (Hosana 1, 64), Jak 
dobré (Hosana 1, 74), Mám ruce na 
tleskání (Zpíváme si písničku 2, 17), 
Pojďme (Hosana 1, 448) Půjdu za tebou 
(Já jsem tady a zpívám – CD 160)

Návrh písní k průvodu s dary:
Apoštolská (Hosana 1, 7), Teď chystáme 
stůl (Já jsem tady a zpívám – CD 176)

projevovat tak, aby vzájemné přátel-
ství sílilo. Co se dá dělat, aby tomu 
tak bylo ve škole nebo i při hodinách 
náboženství? 

Přejeme vám pevná přátelství  
i v letošním školním roce!

Úplně jednoduše!


