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CHVÁLIM ŤA, STVORITEĽ (7)
Ahoj, kamaráti!

Úloha tohto týždňa

Dotkni sa sŕdc tých,
ktorí hľadajú iba výhody
na úkor chudobných
a tejto zeme.

– Už sedem týždňov si spoločne čítame z encykliky pápeža Františka Laudato si’, ktorú
napísal obyvateľom našej planéty. Dozvedáme sa v nej, prečo a ako sa môžeme starať o náš spoločný domov, ktorým nás obdaril dobrotivý Stvoriteľ.
– Vedel si, Svetlúšik, že číslo sedem je v biblickej symbolike číslo plnosti?
– No vidíš, Dobromilka, takže za tých sedem týždňov už možno máme srdiečko plné chvály a ohľaduplnosti k stvoreniu.
– Dúfajme v to, Svetlúšik. A z plnosti srdca sa spolu s pápežom Františkom môžeme modliť za našu zem:

Nauč nás objavovať hodnotu každej veci,
kontemplovať s úžasom
a uvedomiť si, že na našej ceste
k tvojmu nekonečnému svetlu
sme hlboko spojení
so všetkými stvoreniami.

Spoločný domov...
Súrodenci Gabko (9 rokov) a Mária (8 rokov) radi
a veľmi často maľujú práve prírodu – náš spoločný domov. Ďakujeme.

Zaplav nás pokojom,
aby sme žili ako bratia a sestry
a nikomu neškodili.
Otec chudobných,
pomôž nám
vyslobodiť tých,
ktorí sú na tejto zemi
opustení a zabudnutí
a ktorí sú v tvojich
očiach tak veľmi vzácni.



Modlitba za našu zem
Najvyšší Pane,
prítomný v celom vesmíre
i v tom najmenšom z tvojich stvorení,
ty, ktorý svojou nežnosťou zahrnuješ
všetko, čo existuje,
vlej do nás silu svojej lásky,
aby sme sa starali
o život a krásu.

Modlitbu pápeža Františka si môžeš vystrihnúť,
podlepiť a dať na miesto, kde ťa bude pozývať
k chvále Stvoriteľa, napríklad:
– do modlitebného kútika,
– na nástenku alebo na chladničku,
– k obľúbenému kvetu v črepníku,
– na parapetu okna s výhľadom na prírodu,
– do Svätého písma ako záložku.
Alebo si vymysli a napíš svoju vlastnú modlitbu za
náš spoločný domov.

Vďaka, že si s nami
po všetky dni.
Posilňuj nás, prosíme,
v našom boji
za spravodlivosť,
lásku a pokoj.
Amen.

Ozdrav náš život,
aby sme chránili svet
a nepustošili ho,
aby sme rozsievali krásu,
a nie znečistenie a skazu.
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Modlitba je z encykliky pápeža
Františka Laudato si’, 246.
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