
PÍSNĚ K ZAČÁTKU BOHOSLUŽBY

Ty jsi král  
(Koinonia 190)

Já jsem tady a zpívám  
(Já jsem tady a zpívám …nám, s. 20)

Já jsem tu  
(Já jsem tady a zpívám …nám, s. 22)

Myšlenka
Lidé jsou různí. Nikdo nevypadá úplně 
stejně a každý umí něco jiného. To, co 
umíš a máš a jsi díky tomu „super“, není 
důvod k tomu se vytahovat a povyšovat. 
Pro Pána Boha jsou všichni stejně důle-
žití. Také on patří k nám a my k němu. 
Pojďme využít to, v čem jsme super,  
k dobru všech!

Příprava
• Před nebo na oltář připravte pest-

rou kytici ideálně lučních květin

• Příběh z Duhy 1 (2022/2023)

• Každé dítě si předem doma nebo 
v první hodině náboženství vyrobí 
květinu a napíše na ni své jméno 
(viz příloha). Při vstupu do kostela 
ji položí do košíku na stolek s dary.

SUPERKONÍK TONÍK
A SUPERKOPRETINA TÍNA

NÁVRH BOHOSLUŽBY (NEJEN) K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 
S VYUŽITÍM DUHY 1 (2022/2023)

aneb Bůh miluje každého z nás

Pozdravení
Všechny vás vítám po prázdninách. Jsem 
rád, že jste přišli. Už nastal ten pravý čas 
začít bohoslužbu na začátku školní-
ho roku a už k tomu máme i všechno  
připraveno.

Můžete vyjmenovat děti, které jsou při-
praveni u oltáře, ve schole nebo i v la-
vicích, příp. říct co připravili nebo čím 
jsou připraveni ke společné bohoslužbě  
přispět.

Máme tu i něco navíc. Hádejte! (...) Mož-
ná jste si všimli této kytice!

Pojmenujte, jaké jsou v ní barvy, druhy 
květin, příp. se na to doptáme dětí nebo 
dospělých...

Varianta:

Zeptejte se všech: Zkuste odhadnout, 
kolik je v ní barev? A kolik druhů květin? 
Příp. kde je natrhaná?

Vždycky mě potěší ta rozmanitost. Mož-
ná jste něco podobného viděli v přírodě 
i vy o prázdninách. 

Podobně rozmanití jsme i my. Zkuste se 
rozhlédnout! Já, když se na vás dívám 
takhle zepředu, vidím...

Přivítáme ty nejmladší, nejstarší, ty vpře-
du, vzadu nebo nahoře na kůru, nebo ty, 
kdo přijeli na kole, pěšky, autem...



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, 

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.

Kyrie
Bůh nestvořil svět nudně a jednotvár-

ně. Je tvůrce veliké rozmanitosti. V Bo- 

žích očích jsme velcí a jedineční. Často 

ale zůstáváme pozadu za tím, co by-

chom mohli a měli. Srovnáváme se, 

ponižujeme se navzájem, hádáme se, 

vidíme druhé jako méněcenné, vysmí-

váme se.

Prosme proto o odpuštění.

KYRIE ZPÍVANÉ

Kyrie eleison 
(Hosana 1, 483)

Pane, smiluj se 
(Koinonia 172)

Pane, náš Bože 
(Hosana 2, 424)

Modl itba
Dobrý Bože, vše, co jsi stvořil je dobré. 

Člověk je Tvým obrazem. Má chránit 

stvoření a pečovat o něj. Má žít ve vzá-

jemné lásce a úctě s druhými a setká-

vat se v nich s tebou. Za to Ti děkujeme  

a o to Tě také prosíme. Skrze Krista…

Výběr čtení
Gen 1, 1–2, 3

Žl 8 (Koinonia 115) 

1 Kor 12 

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Effatha  
(Koinonia 78)

Evangel ium
Mt 6, 19–30 
(Ukládejte si poklady v nebi)

L 10, 25–37  

(Milosrdný Samařan)

Myšlenky k promluvě
Je vhodné převyprávět nebo přečíst pří-

běh „Superkoník Toník a superkopretina 

Tína“ (Duha 1, 2022/2023)

Bůh je tvůrcem nádherného světa. I ti 

nejmenší tvorové jsou jedineční. Tím 

spíše to platí o nás lidech. Každý máme 

na tomto světě místo, které můžeme 

naplnit jen my a nikdo druhý. Jsme 

stvořeni tak, abychom si byli jeden dru-

hému pomocí a oporou. Bez druhých a 

bez našich vzájemných vztahů by nebyl 

život životem. Potřebujeme společen-

ství s druhými, potřebujeme si pomá-

hat a podporovat se. Šťastní a spokojení 

nebudeme, když druhé porazíme a zví-

tězíme, ale když si budeme navzájem 

vycházet vstříc. Ježíš nám to ukázal 

svým příkladem a my smíme jít v jeho 

stopách.

Přímluvy (příloha)
Dobrý Bože, jako Tvé děti k Tobě při-
cházíme a společně prosíme:

• Za děti, které zůstávají nedoceněné 
a jsou druhými podceňované. Daruj 
i jim mnoho kamarádů a kamará-
dek, kteří je budou mít rádi.

Každý jsme úplně jiný. Bůh to tak chtěl. 
A každý jsme pro něj důležití bez ohle-
du na to, jak vypadáme. Bůh nás má 
každého a všechny moc rád.

Pojďme si to dnes připomenout, oslavit 
to a zaradovat se z toho.

Otevřme Písmo  
(Koinonia 56)

Moc bych ti přál 
(Já jsem tady a zpívám …nám, s. 38)



Příprava darů
Dej chléb, víno na oltář  
(Koinonia 184)

Chleba a víno neseme 
(Koinonia 160)

Neseme Pane chléb a víno  
(Koinonia 179)

Dárek pro sestřičku  
(Zpíváme si písničku 2, 30)

Svatý
Karmelské ordinárium 
(Koinonia 172)

Hosana 1, 483

Hosana 2, 424

Beránku Boží
Karmelské ordinárium 
(Koinonia 172)

Hosana 1, 483

Hosana 2, 424

Závěrečná modl itba
Dobrý Bože, děkujeme ti, že jsi s námi 

jako Chléb a Víno. Nenecháváš nás sa-

motné. Dáváš nám odvahu a posiluješ 

nás. Za to ti děkujeme skrze Krista naše-

ho Pána. Amen.

Požehnání
Bůh ať vám žehná a dá vám  
pocítit radost a své přátelství.

Bůh ať vás chrání a naplňuje  
svou láskou.

Bůh ať jde s vámi, provází vás  
a vede po svých cestách.

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec  
i Syn i Duch svatý. Amen.

PÍSNĚ NA ZÁVĚR

Vzdej dík 
(Koinonia 88)

Mám ruce na tleskání 
(Zpíváme si písničku 2, 17)

Lásky hrad 
(Hosana 2, 118)

• Za učitele, aby neměřili děti jen 

podle dosažených výkonů, ale vi-

děli v každém jedinečnou bytost 

stvořenou Bohem.

• Za rodiče dětí, které jdou poprvé do 

školy. Začíná pro ně nová etapa ži-

vota, dej ať do ní vstoupí s důvěrou.

• Za děti, které začínají poslední škol-

ní rok. Bude to pro ně rok rozho-

dování, loučení a nového začátku. 

Pomáhej jim, aby vše dobře zvládly.

• Za všechny v rodinách, kteří mají 

starosti a zakoušejí těžké časy. Buď 

s námi a dodávej nám sílu.

Ty jsi Bůh, náš Tvůrce, který na nás ne-

zapomíná. Proto prosíme skrze Krista, 

našeho Pána. Amen.

k Přij ímání
Boží Beránku 
(Koinonia 6)

Právě teď je chválit Pána čas 
(Koinonia 19)

Ježíš, Ježíš je Pán 
(Koinonia 89)

Tobě patří chvála 
(Koinonia 132)



Po bohoslužbě
Každé z dětí napsalo na svou předem 
připravenou květinu své jméno a při vstu-
pu do kostela ji odevzdalo do košíčku na 
stolku s dary. Květiny se přinesly v průvo-
du s dary společně s chlebem a vínem.

 Tyto květiny po bohoslužbě dětem roz-
dáme a to tak, že si každé „vylosuje“ jed-
nu. Za toho, jehož jméno na květině na-
jde, se může pomodlit.

Květiny nám připomínají, že jsme různí  
a jedineční. V různosti jsme pozváni ne-
myslet jen na sebe, ale i na druhé, navzá-
jem si pomáhat a jeden za druhého se 
také modlit.

Návrh modl itby (příloha)
Bože, vše tvoříš s velkou láskou. 

Děkuji ti za to. 

Jsem rád/a, že na tomto světě je také 
N. N. (doplň jméno). 

S ním/ní jsme bohatší a různorodější.  
On/ona je tvou originální myšlenkou.  
On/ona má mnoho schopností, které jsi 
mu/jí dal. 

Buď s ním/ní v tomto školním roce. 

Buď s ním/ní, když se bude učit nové 
věci.

Buď s ním/ní, když bude řešit těžké úkoly. 

Buď s ním/ní, když bude hledat nové  
kamarády. 

Buď s ním/ní, když bude potřebovat  
pomoc. 

O to Tě prosím. 

Amen. 

Dobrý start  

do nového školního roku  

přeje redakce Duhy.
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Dobrý Bože, jako Tvé děti k Tobě přicházíme  
a společně prosíme:

1.  Za děti, které zůstávají nedoceněné a jsou  
druhými podceňované. Daruj i jim mnoho  
kamarádů a kamarádek, kteří je budou mít rádi. 
Prosíme tě, vyslyš nás.

2.  Za učitele, aby neměřili děti jen podle  
dosažených výkonů, ale viděli v každém  
jedinečnou bytost stvořenou Bohem. 
Prosíme tě, vyslyš nás.

3.  Za rodiče dětí, které jdou poprvé do školy.  
Začíná pro ně nová etapa života, dej ať do ní 
vstoupí s důvěrou. 
Prosíme tě, vyslyš nás.

4.  Za děti, které začínají poslední školní rok.  
Bude to pro ně rok rozhodování, loučení a nové-
ho začátku. Pomáhej jim, aby vše dobře zvládly. 
Prosíme tě, vyslyš nás.

5.  Za všechny v rodinách, kteří mají starosti a za-
koušejí těžké časy. Buď s námi a dodávej nám sílu. 
Prosíme tě, vyslyš nás.

Ty jsi Bůh, náš Tvůrce, který na nás nezapomíná. 
Proto prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přímluvy



Modlitba

Bože, vše tvoříš s velkou láskou. 

Děkuji ti za to. 

Jsem rád/a, že na tomto světě je také

__________________________________

S ním/ní jsme bohatší a různorodější. 

On/ona je tvou originální myšlenkou. 

On/ona má mnoho schopností, které jsi mu/jí dal. 

Buď s ním/ní v tomto školním roce. 

Buď s ním/ní, když se bude učit nové věci.

Buď s ním/ní, když bude řešit těžké úkoly. 

Buď s ním/ní, když bude hledat nové kamarády. 

Buď s ním/ní, když bude potřebovat pomoc. 

O to Tě prosím. 

Amen. 



Středy květin

Barevná varianta na pracovním listu zvlášť, příp nakopírujte na barvený papír.



Listy květin

Barevná varianta na pracovním listu zvlášť, příp nakopírujte na barvený papír.


