
 

Křesťanská modlitba v jednotě se stvořením 

papeže Františka 

 
Otče, chválíme tě se všemi tvými tvory. Vyšli z tvé všemocné ruky, 

jsou tvoji, naplněni tvou přítomností a tvou něžnou láskou. 
Buď pochválen! 

 

Synu Boží, Ježíši, 
skrze tebe všechny věci byly stvořeny. 

Byl jsi utvořen v lůně naší Matky Marie, stal jsi se součástí této země 

a hleděl jsi na tento svět lidskýma očima. 
Dnes žiješ v každém tvoru ve své vzkříšené slávě. 

Buď pochválen! 
 

Duchu svatý, svým světlem 

vedeš tento svět k Otcově lásce a doprovázíš stvoření, když sténá v bolestech. 
Přebýváš také v našich srdcích 

a dáváš nám vnuknutí, abychom konali dobro. 
Buď pochválen! 

 

Trojjediný Pane, podivuhodné společenství nekonečné lásky, nauč nás rozjímat tebe 

v kráse vesmíru, neboť všechny věci vyprávějí o tobě. 
Probuď v nás chválu a vděčnost za každou bytost, kterou jsi stvořil. 

Dej nám milost, abychom se cítili hluboce spojeni se vším, co je. 
 

Bože lásky, ukaž nám naše místo v tomto světě, aby námi mohla protékat tvá láska 

ke všem tvorům na této zemi, 

neboť ani jeden z nich není před tebou zapomenut. 
Osvěť ty, kdo drží moc a peníze, aby neupadli do hříchu lhostejnosti, 

aby milovali společné dobro, podporovali slabé a starali se o tento svět, v němž žijeme. 
Chudí a země naříkají. 

Pane, uchop nás svou mocí a světlem, pomoz nám chránit všechen život, 
abychom se připravili na lepší budoucnost, na příchod tvého království 

spravedlnosti, míru, lásky a krásy. 
 

Buď pochválen! 
Amen. 

 

 
Papež František vydal tuto modlitbu v encyklice Laudato Si’ a je určena pro křesťany, aby prosili 

o inspiraci k přijetí odpovědnosti za stvoření, jak nám ji předkládá evangelium Ježíše Krista. 
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