Korunka Laudato si'
Korunka Laudato si' využívá text „Chvalozpěvu tvorů“, jak ho zapsal svatý František z Assisi,
a další texty svatého Františka. Jedná se o prostou formu modlitby se stvořením, jak k ní
zve encyklika Laudato si‘. Korunka pomáhá rozvíjet ekologickou spiritualitu tím, že:
-

navozuje postoj chvály k Bohu Stvořiteli a sourozenecký vztah se stvořením;
zvyšuje naši schopnost rozjímat stvoření v úžasu a údivu;
prohlubuje vnitřní pokoj a vztah k Bohu Stvořiteli.

Rozvíjení ekologické spirituality pak může živit naše nadšení pro péči o svět (LS 216)
a podporovat nás i ty, jež do modlitby zahrnujeme, na cestě ekologického obrácení.
Doporučuje se modlit se Korunku růžencem v rukách. Ideální jsou tichá místa v přírodě,
je ale možné se ji modlit i ve městě s uvědoměním lidského a přírodního prostředí.
Korunku se modli takto:
-

-

Začni „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“.
Přednes „Chvály Boha nejvyššího“, jak je zapsal svatý František z Assisi poté, co mu
byla vtisknuta stigmata.
Rozjímej Boží dílo stvoření. Usedni v Boží přítomnosti, setrvej v rozjímavém tichu
a uvědomuj si některá z mnoha obdarování, jichž se ti skrze stvoření dostává.
Při modlitbě ve společenství je možné některá obdarování sdílet.
Recituj „Chvalozpěv stvoření“, jak ho zapsal svatý František z Assisi, když ležel
nemocen u svatého Damiána.
Mlčky děkuj.
Zazpívej píseň „Laudate, omnes gentes“.
Opakuj „Buď pochválen, náš Pane, skrze bratra Slunce. Děkujeme ti za něj a prosíme,
odpusť nám, jak se proviňujeme proti Tobě“ 10x.
Zazpívej píseň „Laudate, omnes gentes“.
Opakuj „Buď pochválen, náš Pane, skrze bratra vzduch. Děkujeme ti za něj a prosíme,
odpusť nám, jak se proviňujeme vzduchu“ 10x.
Zazpívej píseň „Laudate, omnes gentes“.
Opakuj „Buď pochválen, náš Pane, skrze sestru vodu. Děkujeme ti za ni a prosíme,
odpusť nám, jak se proviňujeme proti vodě“ 10x.
Zazpívej píseň „Laudate, omnes gentes“.
Opakuj „Buď pochválen, náš Pane, skrze matku Zemi. Děkujeme ti za ni a prosíme,
odpusť nám, jak se proviňujeme proti Zemi“ 10x.
Zazpívej píseň „Laudate, omnes gentes“.
Opakuj „Buď pochválen, náš Pane, skrze sestru smrt. Děkujeme ti za ni a prosíme,
odpusť nám, jak se proviňujeme proti životu“ 10x.
Pomodli se „Výklad modlitby Otče nás“ připisovaný svatému Františkovi.
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CHVÁLY BOHA NEJVYŠŠÍHO
Ty jsi svatý Pán, jen ty jsi Bůh, jenž dělá zázraky.
Ty jsi silný.
Ty jsi veliký. Ty jsi nejvyšší.
Ty jsi všemocný král, Otče svatý, Králi nebe i země.
Ty jsi trojí a jediný, Pán a Bůh, všechno dobro.
Ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro, Pán a Bůh, živý a pravý.
Ty jsi láska a milování.
Ty jsi moudrost.
Ty jsi pokora.
Ty jsi trpělivost a krása. Ty jsi jistota.
Ty jsi pokoj.
Ty jsi radost a veselí.
Ty jsi spravedlnost a mírnost.
Ty jsi všechno bohatství, které potřebujeme. Ty jsi laskavost.
Ty jsi ochránce.
Ty jsi strážce a obhájce. Ty jsi síla.
Ty jsi osvěžení.
Ty jsi naše naděje.
Ty jsi naše víra.
Ty jsi naše láska.
Ty jsi naše velká sladkost.
Ty jsi náš věčný život, veliký a podivuhodný Pán, všemohoucí Bůh, milosrdný Spasitel.
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CHVALOZPĚV STVOŘENÍ
Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě bud’ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.
Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořil jsi je na nebi jasné, vzácné a pěkné.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc,
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.
Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.
Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji, neboť ty,
Nejvyšší, dáš jim korunu.
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.
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VÝKLAD MODLITBY OTČE Náš
Nejsvětější OTČE NÁŠ: náš Stvořiteli, Vykupiteli, Utěšiteli a Spasiteli!
JENŽ JSI NA NEBESÍCH: v andělech a svatých, osvěcuješ je, aby poznali, že ty, Pane, jsi
světlo; rozněcuješ je k milování, protože ty, Pane, jsi láska; přebýváš v nich a naplňuješ
je štěstím, protože ty, Pane, jsi nejvyšší a věčné dobro, z něhož pochází všechno dobro
a bez něhož není žádné dobro.
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ: ať tě jasněji poznáváme, abychom mohli uvidět šíři tvých
dobrodiní, délku tvých příslibů, výšku tvé důstojnosti, hloubku tvých soudů.
PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ: abys v nás vládl svou milostí a přivedl nás do svého
království, kde na tebe budeme patřit bez závoje, dokonale tě milovat, spojeni
s tebou ve štěstí, a radovat se s tebou bez konce.
BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI TAK I NA ZEMI: abychom tě milovali celým srdcem –
když na tebe budeme stále myslit; celou duší – když po tobě budeme stále toužit;
celou myslí – když k tobě budeme řídit všechny své úmysly a ve všem budeme hledat
tvou čest; a celou svou silou – když dáme všechnu svou energii a schopnosti duše
i těla do služby tvé lásce a nikam jinam; a abychom milovali svého bližního jako sami
sebe – když strhneme všechny, jak jen jsme schopni, ke tvé lásce, a když se budeme
radovat z dobra druhých jako z vlastního, budeme mít účast na jejich utrpení
a neublížíme nikomu.
CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ: totiž svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
DEJ NÁM DNES: abychom si připomínali, uctívali, a chápali lásku, kterou k nám
choval, a všechno to, co pro nás mluvil, vykonal a vytrpěl.
A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY: pro své nevýslovné milosrdenství, pro nesmírné utrpení
svého Syna a na přímluvu a pro zásluhy nejsvětější Panny Marie a všech tvých
svatých.
JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VINÍKŮM: a protože nedokážeme odpustit úplně,
nauč nás, Pane, odpouštět zcela, abychom pro tvou lásku dokázali opravdu milovat
své nepřátele a zbožně se za ně modlit, abychom nikomu neodpláceli zlým za zlé
a snažili se pro tebe pomáhat všem.
A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ: ani skryté, ani viditelné, ani náhlé, ani neustávající.
ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO: minulého, přítomného i budoucího. AMEN.
SLÁVA OTCI.
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