BŮH NÁS VOLÁ
Bůh je s námi stále.
Promlouvá k našim srdcím skrze své činy i skrze své slovo
a svolává nás do kostela ke svému stolu.
Když se vydáme za jeho hlasem,
můžeme se na mši svatou připravit.
Rozpomeneme se na vše dobré, co pro nás Bůh dělá,
na vše, za co mu chceme děkovat a o co ho chceme prosit.
Ještě než vyjdeme, můžeme se společně modlit
a přečíst si doma z Bible ty úryvky,
které zazní při bohoslužbě slova.
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BŮH SE STARÁ
Bůh všechny lidi zahrnuje svými dary.
Stará se o nás a touží po tom,
abychom všichni žili v lásce, míru a pokoji.
Než se vydáme do kostela,
poděkujeme lidem kolem sebe za všechno dobré,
co jsme společně prožili,
a usmíříme se s těmi, se kterými jsme si navzájem ublížili.
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SLAVNOSTNĚ SE OBLÉKNU
Uvnitř člověka se skrývá to nejcennější.
To, na čem Bohu záleží.
My se o to můžeme podělit,
můžeme to navenek projevit.
Když máme z něčeho radost, usmíváme se na sebe.
Když jsme smutní, pláčeme spolu.
Když se na něco těšíme, sdílíme to s druhými.
Když jdeme do kostela, všichni se pěkně oblékneme,
protože naše společné setkání s Ježíšem
je pokaždé veliká událost.
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VYDÁM SE NA MŠI SVATOU
Při mši svaté se vydáváme s Ježíšem
na cestu za naším společným Otcem.
I do kostela všichni putujeme.
Někdo chodí pěšky,
někdo jezdí autem
a někdo letí na poslední chvíli…
Letadlem? Vzducholodí?
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PŘED KOSTELEM SE VŠICHNI POZDRAVÍME
Když přicházíme ke kostelu,
vidíme svoje kamarády a známé,
ale i lidi, které neznáme.
Je krásné, když se s druhými pozdravíme.
Skrze Ježíše patříme všichni k sobě.
On je uprostřed nás,
i když se ještě v kostele nic neděje.
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Duch Svatý nás spojuje do jednoho společenství.
Při mši svaté se všichni spolu s Ježíšem
budeme obracet k nebeskému Otci.
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