Májová pobožnost
za mír a pokoj
Písen:
ˇ Např. „Rájem“ (Hosana I,

č. 219)

Mír

Úvod
Vítám vás na májové pobožnosti,
kdy se chceme společně modlit za
mír na celém světě.
Právě teď máme na naší planetě
několik desítek velkých válek,
stovky místních konfliktů, a to
nemluvím o tisících sousedských
sporech a hádkách, které prožíváme ve škole, v práci i v rodinách.

Pomůcky: velký glóbus a kolečka ze
samolepícího papíru výrazné barvy,
příp. výběr obrazových karet ze souboru Obrazy života (petrinum.com)
Lidé si přejí ráj a Bůh opravdu
stvořil krásný svět. Co všechno
se ti na něm líbí?
(Děti odpovídají samy nebo pomocí výběru obrazových karet, které
popisují.)

Ale my věříme, že Bůh stvořil
naši Zemi, abychom na ní žili
v pokoji. Proto jej dnes chceme
prosit, abychom to uměli.

Ale mnoho dětí nevidí kolem sebe
tolik hezkého jako my, protože
žijí uprostřed válek a jsou obklopeni násilím. Jsou to děti například v Sýrii, v Mali, v Jemenu
nebo na Ukrajině. (Více na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_válek)

Začněme tedy v jeho jménu:
Ve jménu Otce, i Syna i Ducha
svatého. Amen.

Děti mohou jednotlivé země
ukazovat na glóbusu a lepit na něj
kolečka.

Nebo:
Pomůcky: Dva plakáty – koláž
s obrázky života v míru a koláž
s obrázky života ve válce. Děti je
mohou vytvořit na předcházejím
setkání nebo v hodině náboženství.
Plakáty umístíme na dobře viditelné místo a děti pojmenovávají, co
na nich vidí, nebo hledají jaká slova,
která se hodí ke slovu mír a ke slovu válka.

Modlíme se za mír
Před mnoha lety se uprostřed
jednoho válečného
konfliktu – bylo to
v bývalé Jugoslávii –
něco zvláštního stalo.
Děti uslyšely výzvu
k míru a k modlitbě za
mír přímo od Ježíšovy
matky Marie. Od té
doby ji o to více nazýváme Královnou
míru a můžeme s ní
o mír usilovat a za mír
se modlit.

růžence nebo více desátků. Nebo
zazpíváme vhodnou píseň.

ˇ „Zdrávas“ (Hosana I,
Písen:

č. 280) Nebo: „Stoupat výš s Marií“
(Hosana II, č. 262)

ˇ
Ctení
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit,
dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem
a odpouštějte si, má-li kdo něco
proti druhému. Jako Pán odpustil
vám, odpouštějte i vy. Především
však mějte lásku, která všechno
spojuje k dokonalosti. A ve vašem
srdci ať vládne pokoj Kristův, k
němuž jste byli povoláni v jedno
společné tělo. (Kol 3, 12–15)

ˇ „Pokoj s tebou“ (Já jsem
Písen:

tady a zpívám, Bohu, s. 159)

Evangelium
Evangelista Matouš píše, že Ježíš
jednou řekl svým učedníkům:

Pokud je to možné, přejdeme k mariánskému
oltáři nebo soše Panny
Marie.

„Jak byste chtěli, aby lidé jednali
s vámi, tak vy ve všem jednejte
s nimi; v tom je celý Zákon
i Proroci.“ (Mt 7, 12)

Podle stáří dětí se
pomodlíme modlitbu
Zdrávas Maria, desátek

Těmto Ježíšovým slovům říkáme „zlaté pravidlo“. Když podle
něj budeme žít a jednat, budeme

sPOKOJení, bude mezi námi
pokoj. Pokoj celého světa totiž začíná u každého z nás. Každý z nás
k němu může přispět.
Rozdáme dětem papírová srdíčka.
Děti, příp. děti s podporou rodiče
nebo prarodiče) si promyslí a na
srdíčko zapíšou vlastnost nebo jednání přispívá k pokojnému životu.
Můžete k tomu využít obrázek
z časopisu DUHA 17 (2014–2015).
Papírová srdíčka pak mohou položit
na oltář, příp. také přečíst.

ˇ „Kde se lidé rádi mají“ (Já
Písen:

jsem tady a zpívám, Bohu, s. 132)

Modlitba za mír
Text modlitby najdete například
v časopise DUHA 17 (2014–2015)

Tanec pokoje
Písen:
ˇ „Shalom chaverim“ (Já jsem

tady a zpívám, Bohu, s. 166)
Popis tance

Při zpěvu písně jeden podává ruku
druhému, dáváme se do pohybu,
pomalu vytvoříme „hada“ a na
vhodném místě kruh.
Při druhém a dalším zpěvu písně:
/Shalom chaverim/ shalom chaverot
– Jdeme po kruhu.
/:Shalom.:/ – Podáme ruce sousedovi na jedné straně a na druhé straně.
/:Lehitraot.:/ – Jdeme ke středu.
/:Shalom.:/ – Vztáhneme ruce
k sobě směrem ke středu.

Požehnání

Maria, jsi maminkou Božího Syna jsi také naší maminkou.
Víš, čím se zabýváme a jak se nám daří.
U tebe najdeme útěchu a pochopení.
Neboť tvůj Syn Ježíš, Kristus nám ukazuje,
jak mít jeden druhého rád.
Matko světa, ty znáš naši nepokojnou dobu.
Veď nás za Ježíšem, dárcem pravého pokoje.
Pane, požehnej nás i tento svět, abychom nalezli pokoj, který
nám přeješ, který nám daruješ a kterým sám jsi.
Ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého. Amen.
Písen:
ˇ „Můžeš mít radost“ (Hosana I, č. 148)

