
LAUDATO SI BOHOSLUŽBA 
(LAUDATO SI’ MASS) 

 
 

Každá mše svatá je oslavou Boha Stvořitele a z každé mše svaté plyne uzdravující milost nejen pro ty, 

kdo se jí bezprostředně účastní, ale i pro celé stvoření. Přesto je možné při této příležitosti zvláštními 

způsoby připomenout to, jak jsme my lidé propojeni s ostatním stvořeným světem. 
 
 
 
 

Průvod 
může zahrnovat symboly stvořeného světa, např. děti mohou nést glóbus a svíčky jako symbol toho, 

že jsme Boží děti na Zemi. 

 

Úvodní píseň 
Možnosti: Chvalozpěv sv. Františka z Assisi v jednotě se stvořením (kancionál 909); Svítání, Buď 
veleben, Za to že v stromech přečtu život (https://www.ekokonverze.cz/pisne/) 

 

Úvodní slovo 
 
Shromažďujeme se dnes jako poutníci, jako bratři a sestry a spolu s celým stvořeným světem. Dnes 

si spolu s všeobecnou církví připomínáme Den modliteb za péči o stvoření. Chceme se společně učit 

naslouchat nářku Země a jejích chudých, jak nás k tomu vyzývá papež František v encyklice Laudato 

si’, a žít v pokorném společenství se světem, který je naším společným domovem. 

 

Úkon kajícnosti: 
 

Pane, ty nás zveš, abychom žili ve společenství s celým stvořeným světem. 

Pane, smiluj se nad námi.  
Kriste, jsme lid, který touží po uzdravení a smíření.  

Pane, smiluj se nad námi. 

Pane, otevři naše srdce, abychom zaslechli nářek Země a jejích chudých. 

Pane, smiluj se nad námi. 
 

Vstupní modlitba: 
 
Modleme se:  
Všemohoucí Bože, jsi přítomen v celém vesmíru i v nejmenším z tvých tvorů. 

Svou něhou objímáš vše, co je. 

Vylij na nás moc své lásky, abychom chránili život a krásu. 

Naplň nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili. 



Bože chudých, pomoz nám zachránit ty, kdo jsou dnes na zemi opuštění a zapomenutí 

a jsou tak vzácní v tvých očích. 
 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 
 

Responsoriální žalm: 
 
Papež František v encyklice Laudato si’ píše, že “každý tvor zpívá píseň chvály svého života”. Zvolený 
žalm by měl pomoci shromáždění, aby se k tvorům zpívajícím píseň chvály připojilo.  
Možnosti: Ž 98, 104, 148, 150, Daniel 3,56-88. 
 

Kázání 
 
Čas stvoření je časem jednoty v křesťanských církvích po celém světě. Lidé jsou součástí stvoření, 

jsou s ním intimně propojeni a také jsou na něm existenciálně závislí. Zároveň jsou povoláni k 

tomu, aby modlitbou navraceli stvořený svět jeho Tvůrci.  

 

Prosby 
 
● Prosíme za tvé stvoření, za celý kosmos včetně planety Země, která je naším společným 

domovem, a za onu spletitou rovnováhu v každé části každého ekosystému, která udržuje 

život na Zemi.  
● Prosíme tě za všechny tvory na Zemi, neboť na nás všechny doléhá sucho, extrémní počasí, 

stoupající mořské hladiny a měnící se klima. 
 
● Prosíme tě za lidi, kteří riskují své životy, když chrání stvoření ohrožované sobeckými zájmy, a 

za ty, kdo přišli o život při svém úsilí chránit život na Zemi.  
● Prosíme tě za církev, aby byla věrným obrazem Ježíše a skrze učení předkládané encyklikou 

Laudato si’ obracela srdce a mysli lidí k láskyplné péči o stvořený svět.  
● Prosíme tě, aby v našem světě zavládla sociální a ekologická spravedlnost, aby bylo možné 

napravit zla, která jsou příčinou znehodnocení našeho společného domova a chudoby jeho 

obyvatel.  
 

Přinášení darů  
může zahrnovat symboly stvořeného světa, jako např. košík květin z něčí zahrady, nebo figurky 

zvířátek, které děti vyrobily při katechezi. Je také důležité věnovat pozornost přinášenému chlebu, 

který by mohl pro tuto příležitost upéci někdo z přítomných, aby byl skutečně „plodem země a 

lidské práce“  

 

Písně k přinášení darů 
Možnosti: Neseme Pane chléb a víno, Požehnaný jsi Bože na věky (zpěvník Hosana) 
 



Sbírka  
může být na environmentální účely.  
 

Eucharistická modlitba 
 
Doporučuje se třetí eucharistická modlitba. 
 

Modlitba po přijímání 
 
Bože, od tebe pochází všechno dobro. 
Děkujeme ti, že jsi nás nasytil svátostným pokrmem, a prosíme tě: 
Vnes uzdravení do našich životů, abychom svět chránili a nekořistili z něho, 
abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zničení. 
Dotkni se srdcí těch, kdo hledají jen zisk na úkor chudých a země. 
Nauč nás nalézat cenu každé věci, abychom byli naplněni úžasem a rozjímáním, 
abychom poznali, že jsme hluboce sjednoceni s každým tvorem, 
když putujeme k tvému nekonečnému světlu. 
Děkujeme ti, že jsi s námi každý den. 
A prosíme tě, povzbuzuj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a pokoj.  
Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána, 
který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a vládne po všechny věky věků.  
Amen. 
 

Poslání 
 
Když kráčíme ve světle kosmického Krista, vzdáváme díky za to, jak nás náš společný domov objímá 

a živí. Kéž si zachováme přímost a pevnost srdce, když putujeme za uzdravením a smířením. Kéž nás 

vděčnost vede, abychom žili pokorně a kráčeli s láskyplnou úctou ke všemu, co Bůh stvořil. 

 

Závěrečná píseň 
možnosti: Jeden Pán, jedna víra (kancionál 910); Večerní modlitba, Laudato Sii 
(https://www.ekokonverze.cz/pisne/) 
 
 
Pozn.: 
Slavení Dne modliteb za péči o stvoření je vhodnou příležitostí připomenout ekumenickou jednotu v Kristu, v 

níž lidským hříchem porušené stvoření nalézá novou jednotu. 

Vstupní modlitba a modlitba po přijímání jsou části Modlitby za naši zemi, která byla vydána jako součást 

encykliky Laudato si’. Před posláním se celé shromáždění společně může pomodlit Křesťanskou modlitbu v 

jednotě se stvořením, která vyšla tamtéž. 

 
 
___________________________________________________________ 
Připravili: 

Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji (kardinál Turkson a spol.) 

Společenství Žít Laudato Si – www.zitlaudatosi.cz (překlad do Češtiny) 

Iniciativa Ekokonverze – doplnění českých písní 

https://www.ekokonverze.cz/pisne/
http://www.zitlaudatosi.cz/

