
Myšlenka
Bůh hledá blízkost člověku zvláštním způsobem – ve společenství s 
Ježíšem v podobě chleba a vína. Tato blízkost setkání překračuje slavení 
eucharistie. Bůh provází všechny lidi jejich životem a při této bohosluž-
bě chceme myslet především na děti, které Bůh provází celým školním 
rokem. Posílá jim anděla, který každé  z nich provází a chrání.

Příprava
Socha anděla v kostele nebo obraz zvýrazněný květinou nebo svící. 
Obrázky andělů, příp. nakopírované obrázky pro výrobu andělů (viz 
příloha), příp. předem vyrobení andílci, mohou být pověšení nebo 
položení u sochy nebo u obrazu anděla.

Vstupní píseň

Znamení kříže a úvod

Na všech cestách 
(Já jsem tady a zpívám, Bohu, 29)

Sešli jsme se, abychom společně byli 
ve společenství s Ježíšem. Naše spo-
lečenství a naše slavnost nám dávají 
sílu, odvahu a radost na počátku no-
vého školního roku. Přišli jsme, aby-
chom prosili Boha o požehnání pro 
nadcházející školní rok. Dnes chceme 
zvlášť prosit Boha o pomoc našeho 
strážného anděla, aby nás celou tu 
dobu provázel, chránil a opatroval.

Bůh nás má rád a myslí to s námi dob-
ře. Chce být s námi, ale my se tomu 
někdy bráníme nebo to přehlížíme. 
Často myslíme, že se musíme spoleh-
nout pouze na sebe. Myslíme, že jsme 
jediní na světě. Chceme, aby si nás 

Andělé nade mnou bdí
Námět k bohoslužbě na začátku školního roku
podle časopisu DUHA 1/2016-2017

Kající úkon

ostatní všimli, a děláme pro to všech-
no možné. Nejednou si pomůžeme 
i tak, jak se to nemá – svýma rukama 
nebo pěstmi. Víme, že to není správ-
né. Proto prosme Boha o odpuštění. 

Vyznávám se…

Nebo může někdo z dětí přečíst násle-
dující modlitbu:

Dobrý Bože, prosím odpusť nám, 
když druhým ubližujeme, protože 
chceme být lepší a silnější. Někdy 
se cítíme osamoceni a stranou zájmu 
a pak si myslíme, že se musíme sami 
domoci svého práva. Odpusť nám, 
když tak jednáme a pomáhej nám 
být lepší. Pošli nám svého anděla, 
abychom nebyli sami a bez zastání. 
Amen.
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Vhodná biblická čtení

Zpěv před evangeliem

Evangelium

Přímluvy

Oznámení zmrtvýchvstání (Mk 16, 1–8)
Josefův sen (Mt, 1, 18–24)
Podobenství o mincích (Lk 15, 8–10)

Hle, já jsem světlo tvé 
(Já jsem tady a zpívám, Bohu, 16)
Jak světla svit (tamtéž, 21)
Ty jsi můj velký Pán (Koinonia, 139)

Jákobův sen (Gen 28, 11–15)
Ochrana Izraele (Ex 23, 20–22) 
Rafael, ochránce Tobiášův (Tob 5, 1–17)
Pod ochranou Nejvyššího (Žl 91)

K Bohu, Pánu nebe a země, který má 
vše ve svých rukou se nyní společně 
modleme:

1. Na přímluvu našeho strážného anděla 
nás provázej na cestě do školy. Dej, aby-
chom došli bezpečně do školy i zpět.
L: Prosíme tě, vyslyš nás. 

2. Na přímluvu archanděla Rafaela nám 
dej odvahu a sílu pro všechny těžké 
a nové věci, které budeme v tomto 
školním roce muset zvládnout.
L: Prosíme tě, vyslyš nás. 

3. Na přímluvu všech andělů daruj všem 
dětem, které se cítí ztraceny a samy 
anděla v lidské podobě.
L: Prosíme tě, vyslyš nás. 

Kyrie

K: Pane Ježíši Kriste, jsi ve společenství 
církve stále s námi. Pane, smiluj se.
L: Pane, smiluj se.

K: Pane Ježíši Kriste, svým životem, 
smrtí a vzkříšením jsi nás osvobodil 
od strachu ze samoty. Kriste, smiluj se.
L: Kriste, smiluj se.

K: Pane, Ježíši Kriste, přivádíš nás ke 
svému Otci. Pane, smiluj se.
L: Pane, smiluj se.

Modleme se: Věrný Bože, daroval jsi 
nám svého Syna, aby nikdo nebyl sám. 
Vzkřísil jsi jej z mrtvých, aby nás přivedl 
k Tobě. O to prosíme, skrze Krista, 
našeho Pána…

Kyrie

Náměty k promluvě
Zeptáme se dětí, příp. i dospělých, jak si 
představují anděla. Odkážeme na biblické 

příběhy, kdy vystupují andělé. Děti mo-
hou najít a popsat sochu anděla, příp. 
obraz v kostele. Můžeme povyprávět 
vlastní zkušenost s ochranou anděla 
strážného a využít textu v DUZE 1/2016-
2017 o andělích kolem nás dnes.

Bůh bude i v tomto školním roce 
Bohem, který je s námi. Neopustí nás 
a aby to bylo jasné, daroval každému 
z nás strážného anděla, který nás 
chrání a opatruje. Vždy tyto stráž-
né anděly nevidíme. Mohou být i 
jako lidé, které potkáváme a jejichž 
prostřednictvím k nám mluví. Naším 
úkolem je důvěřovat v Boží pomoc 
a prosit strážného anděla o ochranu. 
On nám dá odvahu, sílu a nápady 
a někdy nás třeba i postrčí, abychom 
se naučili něco pro život nejen ve 
škole.



Průvod s dary

Výběr písní k přijímání

Závěrečná modlitba

PožehnáníS chlebem a vínem přinášíme Bože před 
Tebe i náš život. Je pod Tvou ochranou. 

Dej, aby i náš život byl ochranou 
a pomocí druhým, životem pro druhé. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen.

Andělé (Hosana II, 8)
K tobě, Pane, s díkem přicházím 
(Koinonia 104)
Já jsem s tebou (Koinonia 217)

Modleme se: Bože nebe a země. 
Jsi v nás jako chléb a víno. Zůstávej 
s námi i dále. Buď naší pomocí a opo-
rou ve škole i doma. Nedej, aby nás 
cokoliv oddělilo od Tebe, ale postav 
k našemu boku svého anděla. Pro-
síme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen.

Svatý (Zpíváme si písničku II, 21) 
nebo jakékoliv jiné z HOSANY

Věrný Bůh, který nás stvořil jako svůj 
obraz, ať naplní naše srdce soucitem 
ke všem lidem.
Ať otevře naše oči pro jeho přítom-
nost ve světě a uschopní nás slyšet 
jeho hlas.
Ať nás probudí, aby naše naděje do-
stala ruce, které sdílejí, co přijali.
Ať nám daruje ruce, které žehnají, 
těší, pomáhají a chrání, kde je jich 
třeba.
Ať skrze nás a všechno stvoření učiní 
zjevnou svou lásku, zde a na všech 
místech světa.
Tento Bůh ať nám žehná. 
Otec, Syn a Duch svatý. Amen.

Výběr písní k průvodu 

Je-li tato bohoslužba součástí mše 
svaté, pokračuje obvyklým způsobem. 
Jinak se můžeme společně pomodlit 
modlitbu Otče náš a bohoslužbu 
zakončíme požehnáním.

Dárek pro sestřičku 
(Zpíváme si písničku II., 30)
Dej chléb, víno na oltář (Koinonia 184)
Neseme, Pane (Koinonia 79)

4. Ukaž nám, jak můžeme být jeden dru-
hému andělem, jak se můžeme vzájem-
ně povzbuzovat a pomáhat si.
L: Prosíme tě, vyslyš nás.

5. Dej, ať máme důvěru k svému stráž-
nému andělu, který je s námi od chvíle 
našeho narození a provází nás celým 
životem.
L: Prosíme tě, vyslyš nás.

Bože, jsi Bohem, který je Tvůrcem vše-
ho, Tebe chválíme a oslavujeme skrze 
Krista našeho Pána. Amen.

Svatý

Ty jsi světlo 
(Já jsem tady a zpívám, Bohu, 76)
Blízkost tvé tváře (Koinonia 159)
Ježíši, ty jsi chléb (Koinonia 106)
Do stínu křídel tvých se ukrývám 
(Koinonia 83)



Nakopírujte na čtvrtku, případně zvětšete, vymalujte, vystřihněte, připevněte na nit 
a pověste. Andílky mohou vyrobit starší děti mladším na první hodině náboženství nebo 
na přípravném setkání na faře.

Příloha ke kopírování


