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Lásce je možné se učit od svatých. Vedle všeobecně známého svatého Františka 
z Assisi je výjimečným příkladem svatého Božího člověka žijícího v těsném 
objetí s přírodním světem svatý Kevin z Glendalough (498-618), který prý 
odmítl andělovu nabídku, že Bůh srovná několik kopců, aby tam mniši mohli 
snáze hospodařit. Řekl: „Nepřeji si, aby se kvůli mně hýbalo s Božími tvory. Bůh 
může tomuto místu pomoci jiným způsobem. A mimo to, všechny bytosti na 
těchto kopcích jsou moji spolubydlící, znám je, jsou ke mně laskaví. A kdyby se 
stalo to, co jsi řekl, truchlili by.“ A když se modlil, vyhledal útočiště v jeho 
poustevně kanec, kterého pronásledoval lovec. Lovec byl pohnut Kevinovou 
svatostí, přestal kance pronásledovat a požádal světce, aby mu dal požehnání. 
Kevin kance zachránil ne tím, že se za něj aktivně zasazoval, ale právě jen tím, 
že stál před Bohem, modlil se a byl otevřen pro Boží zachraňující jednání. 
 
 
 
 
O důvěru v Boží zachraňující jednání a schopnost přijmout ho, když přichází, 
můžeme prosit například tímto vyznáním víry. 

Věříme, že Bůh všechny věci tvoří, obnovuje a oslavuje. 

Věříme, že Země je svatyně, posvátná planeta naplněná Boží 
přítomností, domov, o nějž se můžeme dělit. 

Věříme, že Bůh se stal tělem a krví, stal se součástí Země, lidskou 
bytostí, která se jmenovala Ježíš, který žil a dýchal a mluvil mezi 
námi, trpěl a zemřel na kříži za všechny lidi a za celé stvoření. 

Věříme, že vzkříšený Ježíš je Kristus, který je v samém středu stvoření 
a smiřuje všechno s Bohem, obnovuje stvoření a naplňuje kosmos. 

Věříme, že Duch obnovuje život ve stvoření, sténá v soucitu s trpícím 
stvořením a spolu s námi očekává jeho znovuzrození. 

Věříme, že s Kristem vstaneme i my a s Kristem budeme slavit nové 
stvoření. Amen. 

(převzato z večerní modlitby pro slavení svátku svatého Františka z Assisi 
Františkánských misionářek Mariiných) 

 
 

 

  


