
Písně k začátku bohoslužby: Apoštolská 
(Hosana 1, 19), Rybáři lidí (Hosana 1, 
227), Své oči otvírej (Já jsem tady a 
zpívám – CD 95), Kde se lidé rádi mají 
(Já jsem tady a zpívám – CD 132), S 
tebou chci, Pane, jít (Hosana 2, 241)

Myšlenka
Mít místo k životu, které mi druzí pře-
jí, je důležité i ve škole. Svatá Ludmi-
la zemřela, protože jí takové místo 
nebylo dopřáno. Společně chceme 
prosit, abychom inspirováni jejím ži-
votem druhým místo k životu uměli 
dopřát a aby v novém školním roce 
nechybělo ani nám. 

Návrh bohoslužby s dětmi na začátek školního roku 

s využitím Duhy 1 (2021/2022)

Příprava a pomůcky
• plakát svaté Ludmily z Duhy
• jemný šátek bílé barvy

to lehké neměla

LUDMILA

Na úvod školní mše můžete zařadit  
i tuto píseň. Její nápěv je  
na www.mojeduha.cz

Je jedno, kde bydlíš, 
máš mezi námi židli. 
Je jedno, odkud jdeš,  
tady místo najdeš!

Je jedno, kolik měříš,  
tady ti budem věřit!  
Je jedno, jaký seš,  
tady místo najdeš!

Je jedno, jestli ladíš, 
tady tě máme rádi! 
Je jedno, jaká seš,  
tady místo najdeš!

Je jedno, kde co lítá,  
i chyba se počítá. 
Ať to dáš, jak to dáš,  
tady své místo máš!

Je jedno, když to nejde, 
ono všechno jednou přejde. 
Neboj se, to dáš,  
vždyť v nebi místo máš!

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

Výběr pro 1. a příp. 2. čtení
Žid 10, 19–25 (mějme zájem o druhé)
1 Kor 13, 1–13 (cesta lásky)
Žl 139, 1–5; 13f (žít v Boží přítomnosti)

Slyším (Hosana 1, 450)
Aleluja (Hosana 1, 601, popř. jiné z Taizé)

Evangelium
J 14, 1–2  
(V domě mého Otce, je mnoho příbytků)
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 o životě sv. Ludmily „Ludmila to 
lehké neměla“ (Duha 1 2021/ 2022)

Sv. Ludmila spojovala lidi, starala se  
o rodinu, nebála se nových věcí, předá-
vala víru a stála si za svým. 

V závěru vyprávění příběhu o sv. Lud-
mile můžeme zdůraznit skutečnost, že 
jí bylo nakonec upíráno místo k životu. 
Nejprve přestala být zvána mezi druhé 
lidi, pak byla odsunuta na hrad Tetín  
a nakonec byla uškrcena svým vlastním 
šátkem.

Přitom položíme obraz sv. Ludmily před 
oltář a kolem něho můžeme položit bílý 
šátek.

Pozdravení 
Začíná/ začal nový školní rok a věřím, 
že jsme (možná díky tomu, že jsme 
se už pořádně dlouho neviděli, déle 
než jen po dobu prázdnin) velmi zvě-
daví na to, co náš ve škole čeká.

V září si budeme připomínat/ připo-
mínáme 1100 let od smrti sv. Lud-
mily. Je patronkou škol, a tak si o ní 
dnes budeme povídat. Možná jste  
o ní již něco slyšeli, možná ještě ne.

Přeji nám, ať je tato bohoslužba ne-
jen setkáním nás tady a teď v našem 
kostele, ale také ať je také setkáním 
se sv. Ludmilou a s Pánem Bohem.

O jeho požehnání do nového školní-
ho roku chceme prosit.

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

Dobrý Bože, přijímáš nás takové,  
jací jsme.  
K: Kriste, smiluj se. 
L: Kriste, smiluj se.

Dobrý Bože, tvá láska k nám je  
nekonečná a nikoho nevylučuje. 
K: Pane, smiluj se. 
L: Pane, smiluj se.

Modlitba
Pro zásluhy a na přímluvu svaté 
mučednice Ludmily pomáhej nám, 
Bože, ať jdeme vytrvale v jejích sto-
pách, ať jsme pevní ve víře a bohatí 
dobrými skutky. Prosíme o to skrze 
tvého Syna...



Přímluvy
Bůh nám přeje místo k životu. Do-
konce nás ujišťuje, že v jeho domě 
je mnoho příbytků. (J 14, 1–2) I my 
potřebujeme prostor k životu a měli 
bychom jej také druhým dopřávat.
Aby tomu tak bylo i v novém školním 
roce společně prosme:

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

2.  Bože, pomáhej nám mít otevře-
né oči. Pomáhej nám být jeden pro 
druhého, abychom se vzájemně 
dělili o vše, co budeme mít. Prosí-
me tě, vyslyš nás.

3.  Bože, mnohdy se budeme cítit 
odstrčeni a opomenutí. Pomáhej 
nám, abychom nezapomínali, že ty 
nás nepřehlížíš. Prosíme tě, vyslyš 
nás.

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

Bože, vyslyš všechny naše prosby.  
I ty, které ti přinášíme ve svých srd-
cích. Prosíme o to skrze Krista, na-
šeho Pána. Amen.

Návrh písní k přijímání:
Přítel (Hosana 2, 222), Když se o chléb 
dělím (Já jsem tady a zpívám – CD 69), 
Zpívej aleluja (Koinonia 125), 

Varianta: 
Rozloučení a závěrečná 
modlitba
Dobrý Bože, děkujeme ti, za příklad 
sv. Ludmily. Kéž nás na její přímluvu 
provází v celém školním roce tvé 
požehnání. 
Dobrý Bože, děkujeme ti, že přebý-
váš v našem srdci. Děkujeme ti, za 
naše setkání při této bohoslužbě. 
Amen.

Varianta:

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)

Návrh písní na závěr:
Haleluja, zpívej (Hosana 1, 64), Jak 
dobré (Hosana 1, 74), Mám ruce na 
tleskání (Zpíváme si písničku 2, 17), 
Pojďme (Hosana 1, 448) Půjdu za tebou 
(Já jsem tady a zpívám – CD 160)

Návrh písní k průvodu s dary:
Apoštolská (Hosana 1, 7), Teď chystáme 
stůl (Já jsem tady a zpívám – CD 176)

Přejeme vám nejen ve škole  
dostatek prostoru  

a místa k nadechnutí!

Příprava darů

Svatý

Beránku Boží

Přijímání


