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Otče, děkujeme Ti za krásu a jedinečnost stvoření. Děkujeme Ti, že jsi nám jako 
domov daroval tuto krásnou planetu Zemi. Děkujeme Ti, že jsi nás stvořil z lásky. 
 
Děkujeme Ti za svobodu a demokracii, v níž můžeme projevovat své názory. 
Děkujeme za svobodný přístup k informacím, skrze který můžeme svobodně pátrat 
po příčinách a důsledcích různorodých problémů. 
 
Děkujeme Ti za všechny, kdo s nasazením bojují za lepší klima pro nás všechny. 
Díky za jejich odvahu. 
 
Děkujeme Ti za všechny politiky a političky, kteří se zasazují o řešení témat ochrany 
životního prostředí. Děkujeme Ti za všechny správce naší Země, kteří neustupují 
před diktátem peněz a touhy po moci, ale spravují své rezorty pro dobro všech. 
 
Děkujeme Ti za naději, kterou nám skrze Ježíše Krista v Duchu svatém neustále 
vléváš do srdcí. Děkujeme Ti za slova „nebojte se“ na stovkách míst v Bibli. 
Děkujeme Ti, že nás vedeš k tomu, abychom Ti věřili bez důkazů a nemalomyslněli 
ani v situacích, z nich z lidského pohledu nevidíme žádné rozumné východisko. 
 
A prosíme Tě, abychom spolu se všemi křesťany dokázali vzít Tvou výzvu k dobrému 
spravování stvoření osobně a abychom se každý zapojili svým malým či větším dílem 
do ochrany přírody, krajiny, ovzduší, klimatu, míst vhodných pro život všech tvorů. 
 
Prosíme Tě také za naše politiky a političky. Dávej jim moudrost a odvahu, pomáhej 
jim, ať je nezaslepuje touha po moci a po penězích. Stůj při nich, aby se dokázali 
rozhodovat správně a v zájmu všech a byli schopni unést i kritiku svých odpůrců. 
 
Prosíme Tě také za déšť, za návrat rovnováhy v přírodě. Prosíme, dej, ať dokážeme 
rozpoznávat, co je podstatné, a dovedeme nejen s vodou dobře hospodařit. 
 
Prosím Tě i za představitele těžařských a energetických společností, kteří ve svých 
rukou drží ohromnou moc. Prosíme Tě, veď je, aby vnímali svou odpovědnost za 
svět a životy mnohých. Dávej jim ducha moudrosti a lásky, ať se rozhodují správně. 
 
Prosíme Tě také za nás přítomné a za všechny, kdo v těchto dnech budou různými 
způsoby projevovat svou touhu po spravedlivé budoucnosti. Dávej nám víru a naději, 
ať neklesáme na mysli. Vlij do našich srdcí lásku, ať své protivníky chováme v úctě. 
 
Prosíme tě dnes také za všeobecné probuzení v naší společnosti. Ať lidé dokáží 
rozpoznat naléhavost problému ochrany klimatu a pocítí, že mohou „něco udělat“, 
že ne vše leží mimo jejich schopnost věci ovlivnit. Dávej nám prosím jako národu 
více odvahy a osobního nasazení. 
 


