
PÍSNĚ K ZAČÁTKU BOHOSLUŽBY

Ahoj, nazdar, už jsme tady  
(Hosana 3, 249)

Všichni, všichni  
(Já jsem tady a zpívám …nám, s. 57)

Chci, Pane, chválit tě  
(Hosana 2, 71, Koinonia 100)

Právě teď je chválit Pána čas  
(Hosana 2, 205, Koinonia 19)

Myšlenka
Jsme různí. Rozmanití jako motýli.  
V citlivém setkání s druhým se může 
tato rozmanitost projevit. Láska k bližní-
mu nemusí znamenat jen ze sebe něco 
vydat, ale také darovat druhému něco 
jedinečného (myšlenku, dobré slovo). 
Tak se různost stane něčím pozitivním, 
co všechny naplní radostí a pokojem. 
Každý totiž daruje ze svého srdce.

Příprava
Varianta 1

Každá třída/ skupina může připravit 
barevného motýla (viz příloha). Motýly 
pak pověsíme před oltář.

Varianta 2

Každá třída/ skupina připraví motýla  
s odpovědí na otázku: Čím mohu při-
spět k lepšímu životu? Nápady napište 
na motýla a ti se pak mohou pověsit 
před oltář.

SETKÁNÍ 
    zanechávají stopy

NÁVRH BOHOSLUŽBY (NEJEN) K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 
S VYUŽITÍM DUHY 1 (2020/2021)

Pozdravení
Začíná/ začal nový školní rok a věřím, 
že jsme (možná díky tomu, že jsme 
se už pořádně dlouho neviděli, někde 
déle než jen po dobu prázdnin) velmi 
zvědaví na mnohá setkání a nová přá-
telství. Při bohoslužbě budeme pře-
mýšlet o tom, jaké stopy setkání s dru- 
hým zanechává. Naše slova a naše 
skutky mohou být štětcem, kterým si 
můžeme navzájem malovat do srdcí. 
A doufám, že i v tomto školním roce 
zažijete řadu krásných setkání, na která 
budeme třeba i dlouho vzpomínat.

Stává se ale také, že naše slova a činy 
nezanechají v srdcích druhých hezké 
stopy. Když za to nejdůležitější pova-
žujeme sami sebe, setkání vlastně ani 
nevznikne. Prosme Boha o odpuště-
ní tam, kde jsme mysleli jen na sebe  
a druhé přehlíželi. 

Kyrie
Pane Ježíši, znáš nás  
a vidíš do našich srdcí.  
K: Pane, smiluj se. 
L: Pane, smiluj se.

Pane Ježíši, přijímáš nás takové,  
jací jsme.  
K: Kriste, smiluj se. 
L: Kriste, smiluj se.



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.

Pane Ježíši, tvá láska k nám  
je nekonečná a nikoho nevylučuje. 
K: Pane, smiluj se. 
L: Pane, smiluj se.
KYRIE ZPÍVANÉ  
Hosana 1, 483  
Koinonia 172  
Hosana 2, 424

Modlitba (možnost)
Bože, každý člověk je jedinečný. Ne-
jsme jen navenek různí, ale jsme různí 
i v našem nitru. Máme různé myšlenky, 
přání a sny. Pomáhej nám tuto různost 
společně rozvíjet tak, aby se každý mohl 
stát a být sám sebou. 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen.

Výběr pro 1. a příp. 2. čtení
Žid 10, 19–25  
(Mějme zájem jeden o druhého)

1 Kor 13, 1–13  
(Cesta lásky)

Žl 139, 1–5; 13f  
(Žít v Boží přítomnosti)

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Světlo svíce zažehni  
(Já jsem tady a zpívám … Bohu, s. 67),

Pán Bůh má tebe rád  
(Ať jsi velký nebo malý, 18)

Otevřme Písmo (Koinonina 56)

Effatha (Koinonia 78)

Apoštolská (Hosana 1, 7)

Aleluja (Hosana 1, 601)

Evangelium
L 10, 25–37 
(Milosrdný Samaritán)

J 15, 11–17  
(Milujte se, jak jsem já miloval vás)

Mt 22, 35–40 (Přikázání lásky)

Myšlenky k promluvě
Je vhodné převyprávět nebo přečíst 
příběh „Egon, motýl se sněhobílými kří-
dly“ (Duha 1 2020/2021)

Z motýla Egona, který měl křídla bílá 
jako sníh se stal motýl s křídly pestrý-
mi, jako je měl málokdo druhý. Každé 
setkání na něm zanechalo barevnou 
stopu. 

Podobně je to i s námi. Každé setkání 
s kamarádem nebo kamarádkou nás 
ovlivní, obtiskne se do nás. Mohou to 
být pestrobarevné otisky, když společně 
mluvíme, smějeme se, zpíváme a třeba 
se i společně učíme. Barvy však mají  
i tmavé odstíny. Ani jeden den není jako 
druhý. I setkání mohou být různá. Jsou 
dny, kdy se můžeme připadat, že jsme 
nic pestrého nezažili. Někdy není snad-
né ve škole vydržet. Ale už jsme i zažili, 
že se nám může po škole i stýskat. Jsou 
dny, kdy nezůstane v našem srdci žádný 
otisk. I to patří k životu. 

Co nám ale může během takových-
to dnů pomoci? Věříme, že největší  
a nejpestřejší barevný odstín do našeho 
srdce otiskl Bůh. Chtěl nám tak říct, jak 
velmi nás má rád. A nepřestává ani teh-
dy, kdy naše dny nejsou tak pestré.

Přímluvy (příloha)
Bůh do našeho srdce obtiskl svůj vzkaz:
Miluji tě. Jsem s tebou. V důvěře se na 
něho nyní obraťme:

1.  Bože, prosíme za dobré vztahy a za 
mnoho rozmanitých setkání v naší škole.  
Prosíme tě, vyslyš nás. 

2.  Bože, pomáhej nám mít otevřené 
oči. Pomáhej nám být jeden pro druhé-
ho, abychom se vzájemně dělili o ba-
revné odstíny. Prosíme tě, vyslyš nás.



3. Bože, mnohá setkání zanechávají 
smutné odstíny. Posiluj nás, abychom si 
uměli odpouštět. Prosíme tě, vyslyš nás.

4. Bože, miluješ nás. Pomáhej nám, 
abychom naše spolužáky a spolužač-
ky uměli přijímat takové, jací jsou.  
Prosíme tě, vyslyš nás.

5. Bože, když každý ze sebe něco dá, 
vznikne veliká rozmanitost. Otevři 
naše srdce pro tolik barev a odstínů, 
kterými budeme obdarováni. Uč nás 
poznávat, že jen společně jsme silní.  
Prosíme tě, vyslyš nás.

Bože, vyslyš všechny naše prosby.  
I ty, které ti přinášíme ve svých srdcích. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

Příprava darů
Dárek pro sestřičku  
(Hosana 3, 266, Zpíváme si písničku 2)

Požehnaný jsi, Bože (Hosana 1, 200)

Přinášíme dary  
(Hosana 3, 350, Zpíváme si písničku 4, 12)

Svatý
Hosana 1, 483

Koinonia 172

Hosana 2, 424

Beránku Boží
Hosana 1, 483

Koinonia 172

Hosana 2, 424

Přijímání
Tobě patří chvála  
(Hosana 1, 253, Koinonia 132)

Vše, co mohu dát, je chvála  
(Hosana 1, 271, Koinonia 10)

Zpívej aleluja (Koinonia 125)

Rozloučení a závěrečná  
modlitba
Možná znáte větu z Malého prince 
„Správně vidíme jen srdcem. Co je dů-
ležité, je očím neviditelné.“ Tak je to  
i s naším srdcem. Každé, i to nejnepa-
trnější setkání, může v našem srdci za-
nechat mnoho dobrého. Každý k tomu 
můžeme přispět. 

Dobrý Bože, děkujeme ti, že přebýváš  
v našem srdci. Děkujeme ti, za naše se-
tkání při této bohoslužbě. Amen.

Požehnání
Bůh je za mnou, je mou oporou a silou, 
Bůh je přede mnou, k němu směřuji, 
jsem na cestě k němu. 
Bůh je pode mnou, nese mě  
a dává mi jistotu. 
Bůh je nade mnou, pomáhá mi  
hledat správnou cestu.  
Bůh je kolem mě, drží mě a objímá. 
Bůh je ve mně, do srdce mi vložil  
svou lásku! (podle Ž 139)

PÍSNĚ NA ZÁVĚR

Vše, co dýchá  
(Já jsem tady a zpívám …Bohu, s. 82)

Je krásné být Božím dítětem  
(Hosana 2, 87)

Nade mnou (Ať jsi velký nebo malý 4, 24)

Mám ruce na tleskání  
(Zpíváme si písničku 2)

Ty jsi se mnou (Ať jsi velký nebo malý 4, 10)

Dobrý start nového školního roku 

přeje redakce Duhy.
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