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ÚVODNÍ PÍSEŇ

Vlajka Kamerunu

Vedoucí: Srdečně vás všechny vítáme na bohoslužbách Světového dne
modliteb. Dnes jsme zde spojeni s lidmi ve více než 170 zemích. Všude
ve světě se setkávají dospělí i děti, aby společně slavili tuto bohoslužbu.
Tento rok připravily program africké ženy z Kamerunu. Chci vám ukázat tady na mapě, kde ta země leží (ukazuje ji).
V Kamerunu mluví lidé anglicky nebo francouzsky nebo oběma jazyky.
Vedle toho tam ale ještě existuje na 200 různých domorodých jazyků.
Teď vás pozdravím ve dvou hlavních jazycích a prosím, abyste pozdrav
po mně opakovali: Good morning, Bon jour. A teď se těmito pozdravy
pozdravte s těmi, co sedí vedle vás.
Chytněme se za ruce a modleme se slovy z Kamerunu:
Dobrý Bože, dnes se propojují děti z Kamerunu s dětmi na celém světě.
Setkali jsme se, abychom s tebou mluvili a k tobě se modlili. Pomoz
nám,abychom tě každý den chválili. Amen.
Biblické čtení: Žalm 150,1-6
Barvy v pořadí (zleva) zelená, červená, žlutá (hvězda žlutá)

VOLÁNÍ K CHVÁLE
Vedoucí: Když ráno vstaneme
Všichni: Chválíme tě, Bože.

„Vše,co dýchá, ať chválí Hospodina"
(podle 150. žalmu)

Vedoucí: Každý den, když jdeme do školy
Všichni: Chválíme tě, Bože.
Vedoucí: Když si hrajeme s kamarády a kamarádkami
Všichni: Chválíme tě, Bože.

(Předem si připravíme mapu Kamerunu - stačí hrubý obrys. Můžeme ji vyzdobit obrázky stromů, domků, zvířat a rostlin z Afriky.)

Vedoucí: Za krásu naší země, za dnešek i za zítřek
Všichni: Chválíme tě, Bože.
Vedoucí: Za semena, která sejeme, za déšť, který umožní růst
Všichni: Chválíme tě, Bože.
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Vedoucí: Za slunce, které rozjasní den a umožní žeň
Všichni: Chválíme tě, Bože.

ŽIVÝ OBRAZ
Vedoucí: Krása kamerunské krajiny se ukáže, jakmile přijde déšť. Všechny rostliny začnou vyrážet a kopce i údolí jsou jako koš plný květů. I zvířata jsou občerstvena. Kachny a kuřátka běhají dokola. Každý je šťastný
a plný naděje, že bude dost potravy pro lidi i zvířata. Kozy, krávy i koně
se pasou na nové čerstvé trávě. V takové chvíli jsme šťastni a voláme
k Bohu: „Děkujeme ti za takovou krásu a hojnost!"
Děti, pojďme si na to zahrát!
(Děti znázorňují zvířata ,rostliny i lidi - za pomoci masek a obrázků, pohybem
i zvukem).
Vedoucí: Co všechno v Kamerunu dýchá a jak chválí Hospodina?
Lidé: (např. zpívají, tleskají, tančí, modlí se, uctívají Boha každou částí
svéhotěla…)
Zvířata: (např. vyluzují zvuky podle druhů – štěkají, krákají, mňoukají, řehtají, bučí a kvákají, běhají, skáčou, lezou, plavou, plachtí ve vzduchu…)
Rostliny: (např. se kývají ve směru větru, plodí květy a listy, nesou
ovoce, třesou se...)
Na závěr této části utvoří děti kruh a zazpívají a zatančí jednoduchým
způsobem píseň „Vše, co má dýchání" nebo „Mungo deh"
(kroky do středu a ze středu kruhu, otočka kolem své osy, tleskání – každá
z těchto částí je stejně dlouhá)
Vedoucí: Bože, uč nás modlit se za svět, opatrovat všechny dobré věci,
které jsi nám dal: stromy, ptáky, květiny i zvířata. Pomoz nám, abychom
byli laskaví k malým tvorům, jako jsou motýli, a abychom si dovedli
všimnout a obdivovat i jemně tkané pavučiny. Pomoz nám, abychom
viděli úžasné věci ve světě a chválili tě za to, že jsi vše stvořil.

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB 2010

5

POSELSTVÍ
Vedoucí: Život je velice důležitý. Jsme živi, protože můžeme dýchat.
Jsme podobni nafukovacímu balónu. Kdyby v něm nebyl vzduch, nemohli bychom si s ním hrát ani by nemohl letět vysoko do nebe. Balón
je pouhá guma, dokud v něm není vzduch. Tak je to i s námi všemi, kteří
žijeme na světě. Člověk nemůže žít bez rostlin, protože rostliny čistí
vzduch, který dýcháme. Plodí potravu k jídlu a činí naše okolí krásným.
Sdílíme tuto zemi se zvířaty a některá zvířata jsou našimi přáteli. Život
nám všem byl dán Bohem.
Jelikož dýcháme a žijeme, připouštíme, že všechen dech pochází od
Boha. Říkáme Bohu, že jsme šťastni a vděční za vše, co pro nás vykonal.
(Malým dětem dáme k nafouknutí balónky, větší čtou střídavě následující
texty.)
Vedoucí: Lidé v Kamerunu chválí Boha stále znovu. Říkají: Bůh nám
dává život a celý krásný svět se všemi lidmi,zvířaty a rostlinami. Za co
chválí děti v Kamerunu Boha? Dětské chvály z Kamerunu máme napsané na lístcích papíru. Pokaždé ten, kdo chválu přečte, ji pak připíchne na
okraj mapy .
1. dítě: Někdy je to pro děti v Kamerunu těžké. Musí tvrdě pracovat na
poli nebo při sklizni.
Chválíme Boha za čas, kdy si můžeme hrát.
2. dítě: Nemáme peníze na hračky. Jsem hrdý na své auto, které jsem si
sám vyrobil z různých odpadů. I fotbal hrajeme s míčem, který si sami
vyrábíme. Rádi hrajeme hry s kamínky nebo takové, při kterých se
zpívá.
Chválím Boha za své přátele a za to,
že nám pořád dává dobré nápady, co bychom si mohli hrát.
3. dítě: V Kamerunu jdou děti do školky a pak do školy. I když je chození do školy povinné, nemohou do školy chodit všechny děti. Některé
totiž nemají peníze na povinnou školní uniformu.
Chválíme Boha,že můžeme chodit do školy a učit se.
4. dítě: My děti často pracujeme jako prodavači na trhu nebo hlídáme
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mladší sourozence. Na učení pak mnoho času nezbývá. Pro děvčata je
namáhavé nosit na hlavě těžkýdžbán s vodou pro zásobování domácnosti – protože nemáme vodovod.
Chválíme Boha za vodu, protože bez vody není život.

Vedoucí: Žalmista uzavírá: Vše, co dýchá, ať chválí Hospodina!
Děti:
Chvalte Boha.
Vedoucí: Všichni živí tvorové ať chválí Hospodina!
Děti:
Chvalte Boha.

5. dítě (pokud máte k dispozici obrázek tamního domku): Takto vypadají naše
domy na venkově. Když prší, jsme šťastní, že máme vůbec nějakou střechu nad hlavou.
Chválíme Boha za naše domky.

Verš k zapamatování: Vše, co dýchá, ať chválí Hospodina.
(verš můžeme napsat po slovech na jednotlivé listy a ty během následující písně
postupně děti přilepí na okraj mapy nebo plakátu)
Píseň

6. dítě: V Kamerunu je překrásná příroda. Máme moře, řeky, deštné pralesy, zvířata i rostliny. V naší zemi rostou banány, mango, kukuřice, arašídy a kakao. Je toho tolik, že nemusíme mít hlad.
Chválím Boha za naši krásnou zem.
7. dítě: Děti v Kamerunu jsou vděčné a děkují Bohu za vše. Zveme vás,
abyste se svými sousedy napravo a nalevo přemýšleli, za co můžete vy
u vás Bohu poděkovat. Bylo by pěkné, kdybyste to napsali na lístky
papíru a připíchli také na naši mapu nebo nalepili na papír jako plakát.
Plakát vyvěsíme po bohoslužbách v našem kostele,
Aby všichni lidé mohli vidět, za co děti v Kamerunu a u nás chválí Boha.
Písnička „Mungo Deh"
Vedoucí: Chvála je způsob vyjádření vděčnosti, poděkování a projevení
toho, že je nám dobře. Žalmista říká, že máme chválit Hospodina všude:
1. dítě:
2. dítě:
3. dítě:
4. dítě:

- chvalte Boha v „jeho svatyni", kostele nebo kapli
- chvalte Boha „na obloze, již sklenul svou mocí"
- chvalte Boha „za jeho bohatýrské činy"
- chvalte Boha pro „jeho nesmírnou velikost"

Vedoucí: Žalmista říká, že bychom měli chválit Boha
1. dítě:
- zvukem polnice, harfou a citerou
2. dítě:
- bubnem a tancem
3. dítě:
- strunami a flétnou
4. dítě:
- zvučnými cimbály nebo tamburínami

PŘÍMLUVY
Vedoucí: Prosíme za děti v Kamerunu, které nemohou chodit do školy
Všichni: Neopusť je, Bože.
Vedoucí: Prosíme za děti u nás, které mají problémy chodit do školy.
Všichni: Neopusť je, Bože.
Vedoucí: Prosíme za děti v Kamerunu, které nemají domov a žijí na ulici.
Všichni: Neopusť je, Bože.
Vedoucí: Prosíme za děti u nás, které jsou ponechány samy sobě a pro
které nemá nikdo čas.
Všichni: Neopusť je, Bože.
Vedoucí: Prosíme za děti v Kamerunu,které mají AIDS nebo jiné těžké
nemoci.
Všichni: Neopusť je, Bože.
Vedoucí: Prosíme za děti, kterým se druzí vysmívají, protože vypadají
jinak nebo mají jiné zájmy.
Všichni: Neopusť je, Bože.
Vedoucí: Za ně za všechny i za nás se společně modlíme: Otče náš…
Dítě: Bože, děkuji ti za obrázky, hudbu a vyprávění z Kamerunu. Dej, ať
ti nikdy nezapomínáme děkovat a chválit tě. Také tě prosíme: dej, ať
máme otevřené oči pro krásu přírody. Dej, ať máme otevřené uši pro
radostné tóny. Dej, ať máme otevřené ruce pro přátele. Dej, ať je naše
srdce otevřené pro všechny dobré věci. Požehnej náš život na zemi, dnes
i každý další den. Amen.
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Vedoucí: Bůh žehnej našim očím, aby viděly, za co můžeme Boha chválit.
Bůh žehnej našim hlasům, abychom mohli zpívat písně díků.
Bůh žehnej našim rukám, abychom mohli bubnovat a dělat
muziku k jeho chvále.
Požehnej nám Bůh Otec, Syn i Duch svatý.
Všichni: Amen.
Závěrečná píseň

O DĚTECH Z KAMERUNU:
Děti v Kamerunu mají příjemné a krásné hlasy a většina jejich her je zpívaná. Také v nedělní škole děti zpívají písně chvály Bohu a aktivně se
účastní bohoslužeb.
Kamerunské děti se rády baví mezi sebou a svými vrstevníky. Jezdí na
kolech; pracují s bambusem, drátky a dřevem, aby vyrobily malé panáčky, autíčka a kola; hrají na hudební nástroje, hlavně bubínky; hrají kopanou, košíkovou, házenou i odbíjenou; plavou; tančí; zabývají se mnoha
druhy různých sportů; učí se správnému dorozumívání, sdílení, vyjednávání a jak řešit nedorozumění. Také hrají karty, počítačové hry, a sledují televizi.
V Kamerunu mluví děti francouzsky i anglicky a také místním jazykem.
Mnohé mluví anglicky i francouzsky.
Hry jsou součástí každodenního života. Děti se často stříkají a hrají si ve
vodě. Ale pro děti je voda i zdrojem práce: praní prádla, máčení hlíz
manioku (kasavy), koupání, rybaření a přinášení vody do vesnice. Některé hry se přímo vztahují k práci. Děti si hrají rády ve vodě: šplouchají se ve stojatých kalužích po lijáku, skáčou do potoka z výšky, kloužou
se po kluzkých kamenech do vody, cákají a hrají si s míčem. Také „bubnují na vodu". Malá děvčata tleskají rukama do vody v řece. Tleskání
vyluzuje ve vodě krásně rytmický zvuk, ke kterému ti na břehu mohou
tančit, tleskat a zpívat. I děti ve vodě mohou radostně tančit podle úderů
„vodních bubnů".
Rádi hrají „na tygra a kozu" (stejná hra jako u nás „na kočku a myš")
nebo „nemáš oči k vidění" (jako u nás „na prstýnky").

