Bohoslužba pro děti (nejen) k začátku školního roku
„Síť, která nás drží“
Cíl

Tvoříme společenství ve víře
Ježíš poslal své učedníky spustit sítě a oni
chytili obrovské množství ryb. Síť drží
pohromadě a nese. Dobrá síť nás podrží
i v horších časech. Bůh každého z nás obdaroval různým způsobem, abychom se
vzájemně potřebovali. Víra v Krista spojuje
jako síť a dává sílu. Každý můžeme dotvářet
tuto síť tak, že právě tím, co je potřeba a čím
jsme jedineční přispějeme ke společenství
s druhými.
Tvořivý prvek
Děti si mohou během úvodní hodiny
náboženství vytvořit síť, příp. tuto aktivitu zařadíme na začátek nebo na konec
bohoslužby a umístíme v zadní části kostela.
Síť můžeme nést v průvodu s dary.

Na delší lať si každé z dětí připevní svůj provázek. Vždy dva pak mezi sebou svazujeme.

Příprava

Pomůcky
• tři pevné, barevné vlněné šňůry (asi
metr dlouhé), které je dobře vidět
a které je možné ještě trhat
• dlouhé stuhy nebo provázky na rozdání
Písně k začátku bohoslužby: Právě teď (Koinonia 19), Volám haleluja (Hosana 1, 272), Slunce
Kristovy lásky (Koinonia 50), Všichni, všichni
(Já jsem tady a zpívám – CD 52)

Kyrie
Vlněnou šňůru držíme ve výši, tak že visí
odshora dolu.
Bože, miluješ nás a dáváš nám sílu. Jsi naší
nití (šňůrou, provazem) k nebi. Chceme být
s tebou spojeni. Někdy ale na tebe zapomínáme, protože nám jiné věci připadají
důležitější.
Vlněnou šňůru přetrhneme.
Bože, přesto nás miluješ a my se k tobě
smíme vracet.
Vlněnou šňůru svážeme.
Pane, smiluj se.
Vlněnou šňůru držíme vodorovně s někým
druhým.
Bože, miluješ všechny lidi. Přeješ si, abychom si rozuměli a vzájemně si pomáhali.
My se však často přeme a hádáme. Nevidíme společné dílo, ale to, co nás rozděluje.
Vlněnou šňůru přetrhneme.
Bože, miluješ všechny lidi a pomáháš nám,
abychom se opět smířili.
Vlněnou šňůru svážeme.
Kriste, smiluj se.
Vlněnou šňůru držíme vodorovně s někým
druhým.
Bože, každý člověk je pro tebe jedinečný.
Každého jsi stvořil. My jsme však často
nespokojeni sami se sebou a pak snadno
nadáváme na vše a na každého.
Vlněnou šňůru přetrhneme.
Bože, miluješ každého, jaký je. Když se
setkáme s tvou láskou, získáme opět důvěru
sami k sobě, protože poznáme, že jsi nás
stvořil dobré.
Vlněnou šňůru svážeme.
Pane, smiluj se.

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

1. čtení

Sk 4, 32–35; 5,12a
Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl,
že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno
společné. Boží moc provázela svědectví
apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech
spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi
netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo
domy, prodávali je a peníze, které utržili,
skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval.
...
Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho
znamení a divů.
Aleluja: Hosana 1, 601, popř. jiné z Taizé

Evangelium

J 21, 1–13.19
Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského. Stalo se to takto: Byli
spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos,
Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.
Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Šli
a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale
učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl:
„Děti, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli:
„Nemáme.“ Řekl jim: „Hoďte síť na pravou
stranu lodi, tam ryby najdete.“ Hodili síť
a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb.
Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl

Petrovi: „To je Pán!“ Jakmile Šimon Petr
uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť – byl
totiž svlečen – a brodil se k němu vodou.
Ostatní učedníci přijeli na lodi – nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket – a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na
břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb.
Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb z toho,
co jste nalovili!“ Šimon Petr šel a vytáhl na
břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři; a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo
z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo
jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal
chléb a dával jim; stejně i rybu.
...
To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví
Boha. A po těch slovech dodal: „Následuj
mne!“

Také trampolína je vlastně síť. Tvoří ji mnoho pružných vláken. Můžeme na ní skákat
a radovat se. Na pevné trampolíně může
skákat i více lidí. Z čeho se můžeme společně v našem společenství radovat?
Rybáři nelovili nepřetržitě. Potřebovali také
čas na to, aby své sítě vyčistili a opravili.
Někdy se nějaká nit vytrhla a vznikla díra.
Také naše sítě potřebují péči. Co potřebuje
naše společenství, aby bylo dobré?

Přímluvy

Volejme společně k Bohu, který naši síť drží
a nese:

Návrh písní k průvodu s dary:
Neseme na stůl (Hosana 1, 164), Přinášíme dary
země (Zpíváme si písničku 4, 12), Požehnaný jsi,
Bože (Hosana 1, 200), Dej chléb, víno na oltář
(Koinonia 184)

Otčenáš

Bůh nás spojuje. Proto si podejme ruce
a pomodleme se modlitbu, kterou nás Ježíš
naučil.
Návrh písní k přijímání:
Ty jsi Král (Koinonia 190), Tobě patří chvála (Koinonia 132), Zpívej aleluja (Koinonia
125), Živý je Pán (Hosana 1, 291), Chci, Pane,
chválit tě (Koinonia 100), Pane můj, chválím tě
(Koinonia 69)

•

Prosíme za naše rodiny, ať jsou sítěmi,
ve kterých nabíráme sílu pro náš život.

Požehnání

•

V Duze 1 2018/ 2019 jsou dva příběhy
k tématu „síť“, které je možné přečíst
nebo převyprávět.

Prosíme za děti a mladé lidi, pomáhej
jim nalézat sítě, které je podrží.

Všemohoucí Bůh ať vás provází zvláště
tímto školním rokem.

•

Prosíme za všechny, kteří si nerozumí
a jsou jako síť, která se protrhla. Dej
jim sílu k odpuštění a k otevřenosti.

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

Další myšlenky

•

Prosíme za nový školní rok, pomáhej
nám objevovat naše talenty, abychom
si mohli jako část sítě vzájemné pomáhat.

Inspirace pro homilii

Sítě nás mohou nést. Síť může být pod provazochodeckým lanem. Když padneme,
zachytí nás. V životě bývají chvíle, když
potřebujeme být zachyceni a neseni. Někdy
může být sítí druhým. Kdy potřebujeme
pomoc? Kde může pomoci?
Učedníci spustili sítě a chytili mnoho ryb.
I my můžeme spouštět naše sítě. Nemusíme vždy jen čekat, zda druzí něco udělají
pro nás. Jakým obdarováním, schopností
mohu obohatit naše společenství?

•

Prosíme za všechny, kteří jsou sami,
pošli jim dobré lidi, aby je jako pevnásíť zachytili.

Bože, buď uprostřed nás, buď tím, kdo nese
naše společenství, abychom žili dobře. Tobě
buď chvála na věky. Amen.

Bůh Syn, ať vám dá zakoušet vzájemnou
pomoc.
Bůh Duch Svatý, ať vám dá milost dobrého
soužití s druhými.
Návrh písní na závěr:
Den jak den (Hosana 1, 42), Na cestu s námi
(Hosana 1, 149), Mám ruce na tleskání (Zpíváme si písničku 2, 17), Tvoje jméno vyznávám
(Koinonia 204)
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