
Návrh na strukturu setkání společenství Žít Laudato si' 

 

 

1. setkání v měsíci 

Účastníci se pozdraví a usadí. 

Někdo z přítomných začne modlitbou, např.: 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 

Ježíši, který jsi přítomný mezi námi, děkujeme ti, že nás voláš, abychom společně šli s tebou. 
Prosíme tě, dej nám nalézat tebe uprostřed každodenních výzev. 
Duchu svatý, přijď a stvoř z nás nový lid, který bude chválit Otcovo jméno. 

Amen. 

Následuje cca 25 minut volného sdílení – co každého z nás přivádí do tohoto společenství, jaké výzvy 
a úkoly před sebou vidíme, co nám dělá starost a co nás těší, to vše ve vztahu k tématu 

„environmentální krize jako výzva k nalezení nového vztahu k Bohu a světu, do nějž se vtělil“. 

Dalších 25 minut se věnuje společné četbě vybraného oddílu encykliky Laudato si', doporučujeme 
začít oddílem „Ekologické obrácení“, odstavec 216-221. 

Uzavřeme modlitbou Otče náš a domluvením plánů na další setkání. 

 

 

2. setkání v měsíci 

Účastníci se pozdraví a usadí. 

Někdo z přítomných začne modlitbou, např.: 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 

Bože Stvořiteli, veď nás a pomáhej nám jednat tak, abychom chválili tvé jméno 

a naplnili své poslání být ochránci Tvého díla, světa, který je naším společným domovem. 

Ježíši, stal ses děťátkem a nechal ses zavinout do plenek. 

Nauč nás chránit každého tvora tak, jako Maria chránila tebe. 
Duchu svatý, nauč nás vidět Ježíšův kříž v ztýrané planetě a vykořisťovaných chudých. 
Nauč nás také vidět duchovníma očima Otcovu slávu, která je jejich údělem. 
Amen. 

Jeden z členů přednese program, který pro společenství připravil, podle své odbornosti nebo zájmů. 
Následuje diskuse, jednotliví účastníci nabízejí své úhly pohledu, doplňují se navzájem.  

Uzavřeme modlitbou Otče náš a domluvením plánů na další setkání. 

 

 

Je-li to možné, je dobré se jednou za čas aspoň na chvíli sejít v tichu před Pánem ve svátosti oltářní. 

Ať vaše setkání a vás všechny osobně vždy doprovází Maria. 

Amen. 


