01

Stavíme most
Stavíme most

2017/18

hudba a text: Franz Kett
český text: Eva Muroňová podle Franze Ketta
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Námět k bohoslužbě s dětmi na začátku školního roku
k časopisu DUHA 1 (2017/2018)

Most nebeský duhový

„Kde jsou dva nebo tři, tam
jsem já uprostřed nich.“
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tomu, co dokáže, svůj úkol. Být spolu a dělat
společně různé věci, je dobré. Pomáhej nám.
Amen.

Vhodná čtení

Kde jsou dva nebo tři, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20)

O mnoha částech těla, kde každá je důležitá
1 Kor 12, 12–27
O společenství křesťanů Ef 4, 1a.2–6
Jak jako křesťané žijeme Kol 3, 13–17

Příprava:

Zpěv před evangeliem

• časopis DUHA 01–17/18, s. 4–7
„Společně stavíme“
• pro každé dítě kartička A6 (viz příloha)
• tužky
• příp. předem připravený plakát s obrazem
mostu nebo jinak znázorněný most (provaz,
prkna, cihly a prkna apod.)

Myšlenka: Jsme na cestě a každý jde s tím, co
má, a takový, jaký je. Mnohé obtíže a těžkosti
cesty se snadněji překonávají společně. S tímto
vědomím jsou všichni důležití a nikdy by neměl
zůstat zapomenutý vzadu. To platí jak o společentví dětí ve škole, při výuce náboženství tak
o společenství církve. Bůh každého z nás obdaroval. Stvořil nás s velkou láskou jako jedinečné
bytosti s rozmanitými životními úkoly. Daroval
nám jedinečné schopnosti a nadání, které nám
mohou pomáhat vytvářet jedinečné vztahy
a dobré společenství a tak spoluvytvářet svět
a zpřítomňovat v něm Boží království. Za to jej
chceme chválit a děkovat mu.

Vstupní píseň
„Právě teď je chválit Pána čas“ Koinonia 19
„Scházíme se k Tobě, Bože, Otče náš“
Já jsem tady zpívám – Bohu, 58, CD 167

Znamení kříže a úvod
Jsme na začátku nové cesty v našem životě.
Začíná školní rok a my chceme děkovat Bohu
za všechno, co máme, za to, co umíme a prosit
jej, aby na této cestě zůstával s námi.
Každý z nás má od něj nějaký dar – schopnost,
dovednost, talent nebo nadání. Díky nim jsme
důležití a jedineční. Škola nám pomáhá tyto
naše dovednosti ještě více rozvíjet a dělat další
pokroky na naší životní cestě.
To, že někdo hezky zpívá, nebo umí tančit
nebo je rychlý anebo dobře počítá, však nemá
jen pro sebe.
Můžeme děti oslovit jménem a pojmenovat,

co jim jde a v čem jsou dobré. Rozdáme dětem
kartičky (viz příloha) a vybídneme je, aby na ně
napsaly, co umí, např. FOTBAL, KRESLIT, RYCHLE BĚHAT, JSEM TRPĚLIVÝ APOD. To, co děti
napsaly, mohou také nahlas pojmenovat, např.
JSEM FRANTIŠEK A UMÍM HRÁT ŠACHY.
Ale to, co umíme, nám Bůh dal i proto, abychom
mohli obdarovat druhé, vzájemně si pomáhali
a mohli se radovat ze společného díla.
Vybídneme děti, aby na kartičky napsaly, co by
díky tomu, co jim jde, mohly udělat dobrého,
nejlépe tak, aby se to dalo v příštím týdnu opravdu uskutečnit. Děti se mohou poradit mezi sebou nebo s dospělými, např. JSEM FRANTIŠEK
A UMÍM HRÁT ŠACHY, A PROTO NABÍDNU
SESTŘE, ŽE SI S NÍ ZAHRAJU ČLOVĚČE NEZLOB SE. JSEM LUCKA A UMÍM BÝT TRPĚLIVÁ A
PŘÍŠTÍ TÝDEN OŘEŽU SOBĚ I SOUROZENCŮM
VŠECHNY PASTELKY. APOD.

Kyrie

Někdy se může stát, že se právě protože něco
umíme a dokážeme, nad druhými povyšujeme, myslíme si, že jsme lepší, jsme pyšní nebo
druhé zesměšňujeme. To není dobré. Můžeme to zkusit napravit a teď prosit Boha o odpuštění.
Pane Ježíši, Kriste, jsi přítelem našeho života,
s tebou může být náš život dobrý.
Kyrie, eleison.

„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

Evangelium
O Boží lásce, která nás spojuje J 15, 9–17
Společně prosit a stát při sobě Mt 18, 19–20

Myšlenky k promluvě
Bůh nás má rád a obdaroval každého tím,
jaký je. Někdo je velký, druhý malý, jeden je
rychlý, druhý pomalý, další silný a někdo zase
umí trpělivě dodělat věci do konce. Když to
nenecháme jen tak, ale na společné cestě
školním rokem na to nezapomeneme, může
se stát, že se dostaneme společně i tam, kam
bychom se samotní třeba nedostali, nebo se
nám podaří něco, co jeden nezvládne. A navíc
z toho budeme mít třeba i společnou radost.
Potřebujeme se navzájem. Tomu nás učí
i Ježíš. On je s námi a uprostřed nás.
O podobné zkušenosti je i tento příběh.
Můžeme přečíst nebo převyprávět příběh
z časopisu Duha 1 2017/2018 „Stavíme společně“ o tom, jak se skupině různých zvířat podařilo společně přejít přes divokou řeku.

Přímluvy

Pane Ježíši, Kriste, ty jsi uprostřed nás, s tebou
můžeme být jedno společenství.
Kriste, eleison.

Dobrý Bože, díky Ježíši Kristu, tvému Synu
jsme s tebou spojeni. Potřebujeme tě a chceme být jeden pro druhého.

Pane Ježíši, Kriste, jsi naším příkladem. Když
jednáme podobně jako ty, žije se nám spolu
dobře. Kyrie, eleison.

Proto prosíme:
•
Chtěli bychom být svým spolužačkám
a spolužákům oporou. Daruj nám k tomu
sílu.
•
Pomáhej nám usmiřovat naše spory
a konflikty.

Modlitba: Dobrý Bože, patříme k sobě – ve
škole i ve farnosti. Každý je důležitý a má díky

•
•
•

Daruj nám trpělivost, abychom vytrvali
v dobrém.
Prosíme za dobré vztahy mezi učiteli,
rodiči a žáky.
Prosíme, aby učitelé nepropadali beznaději, když neděláme vše, jak by si
představovali.

Dobrý Bože, vložil jsi do každého mnoho dobrého, s čím můžeme obohatit druhé. Proto tě
prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Průvod s dary
V průvodu s dary mohou děti přinést své kartičky. Od dětí je přebíráme jednotlivě, a pokud
je to možné, každému věnujeme pozornost.
Kartičky připevňujeme na nástěnku s plakátem mostu, nebo je můžeme připíchnout
připínáčkem na prkno, příp. obrázky na vhodné
místo položíme.

Výběr písní k průvodu s dary
„K Tobě, Pane, s díkem přicházím“
Hosana 2 – 113 nebo Koinonia 104
„Teď chystáme stůl“
Já jsem tady a zpívám – Bohu 69, CD 176

Výběr písní k příjmání
„Ústa otvírám“ Hosana 1 – 457
„Vše, co mohu dát“ Hosana 1 – 271
nebo Koinonia 10
„Je stále přítomná“ Hosana 1 – 79
nebo Koinonia 23

Požehnání
Bože, slavili jsme společně tuto bohoslužbu,
přemýšleli o svém obdarování, slyšeli tvé slovo
a setkali se s tebou ve svatém přijímání. Jsi
s námi a my tě prosíme, abys s námi zůstával i dále a celý školní rok nás provázelo tvé
požehnání.
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