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Prosinec 2019 

Prosíme tě za účastníky výroční Konference o změně klimatu v Madridu, aby otevřeli svá srdce potřebám 
chudých lidí, a za vlády zúčastněných států, aby závěry Konference uváděly do praxe. 

Prosíme tě také za naše farní společenství. Daruj nám bdělost při vyhlížení Ježíše a vytrvalou touhu být 
tváří, v níž může zazářit jeho světlo. 

Leden 2020 

Prosíme tě za ty, kdo touží po záchraně světa poškozovaného lidskou činností. Ať dovedou mnohé 
nadchnout svou činností a stávají se inspirací a zdrojem naděje. 

Prosíme tě také za naše farní společenství. Dej nám s úžasem kontemplovat svět v jeho velikosti a nádheře 
i v jeho bolesti a ponížení, abychom v něm a skrze něj dovedli nalézat tvou tvář. 

Únor 2020                

Prosíme tě za ty, kdo investují peníze a úsilí do vyvíjení nových, světu příznivých technologií. Žehnej jim a 
dej se jim poznat. 

Prosíme tě za naše farní společenství, abychom se učili vyznávat svou závislost na spotřebním způsobu 
života, který ničí vztahy a svět. 

Březen 2020 

Prosíme tě za ty, kdo mohou rozhodovat o věcech týkajících se rovnováhy stvořeného světa a lidského 
zdraví, aby brali v úvahu dopady svého jednání na ty nejchudší a nejzranitelnější. 

Prosíme tě za naše farní společenství, abychom se učili milovat vše, co jsi stvořil – lidi a také přírodní svět, 
a abychom si vyprošovali příležitosti svou lásku projevit. 

Duben 2020 

Prosíme tě za všechny, kdo přijali světlo evangelia. Dej nám svého Ducha, abychom šířili ve světě úctu 
k veškerému stvoření. 

Prosíme tě za naše farní společenství, abychom nepropadali beznaději. Vlij do našich srdcí hlubokou 
důvěru v tebe, abychom kolem sebe šířili pokoj Zmrtvýchvstalého Krista. 

Květen 2020 

Pane Ježíši Kriste, v květnu tě prosíme za všechny lidi, kteří v těchto dnech hledají způsoby jak globální 
krizi proměnit v novou šanci pro lidstvo a pro všechny bytosti, s nimiž sdílíme svět. Dej jim svého Ducha, 
který je světlo a láska. 

Prosíme tě také za všechny, kdo v České republice různými způsoby žijí a šíří poselství encykliky Laudato 
si‘. Daruj nám zkušenost propojení, které se dovrší v Otcově království. 
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Červen 2020 

Prosíme tě za ty, kdo usilují o řešení ekologických ohrožení způsobených nedostatkem lidské prozíravosti. 
Dej jim moudrost k řešení a odvahu k jednání. 

Prosíme tě za naše farní společenství, abychom byli vnímaví k tomu, jak svým jednáním ovlivňujeme lidi 
blízké i vzdálené, živočichy, rostliny a celý tebou stvořený svět. 

Červenec 2020 

Prosíme tě za ty, kdo jsou vyháněni ze svých domovů přírodními katastrofami způsobenými a umocněnými 
globálním oteplováním. Ať dojdou vyslyšení a přijetí. 

Prosíme tě za naše farní společenství, abychom těm, kdo nemohou zůstat ve svých domovech rozrušených 
táním, bouřemi, záplavami a požáry, otevírali svá srdce. 

Srpen 2020 

Otče, prosíme tě za všechny lidi světa, abys každému z nás otevřel srdce i oči pro krásu přírody, abys 
sejmul závoj lhostejnosti, který nám brání poznávat Ježíše a chválit tebe v kráse hor, stromů, květin, 
zurčení vod. 

Prosíme tě také za naše farní společenství. Daruj nám svého Ducha, abychom rozvíjeli svůj vztah 
k stvoření, které vyšlo z tvé ruky. Ať tě tím, jak stvořeného světa užíváme, chválíme. 

Září 2020 

Spolu s papežem Františkem tě, Otče, prosíme, aby zdroje naší planety nebyly plundrovány, ale byly 
sdíleny spravedlivě a s úctou. 

Prosíme tě také za naše farní společenství, abychom společně přispívali k tomu, že tvůj svět zůstane 
zachován pro ty, kdo přijdou po nás. 

Říjen 2020 

Prosíme tě za ty, kdo jsou na této zemi opuštění a zapomenutí. Dej nám rozpoznat jejich cenu a jim 
příležitost nalézt bezpečí a spravedlnost. 

Prosíme tě za naše farní společenství. Vnes uzdravení do našich životů, abychom svět chránili a nekořistili 
z něho, abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zničení. 

Listopad 2020 

Prosíme tě za ty, kdo již zemřeli a nemají teď už možnost napravit své cesty. Štědře doplň, co jim chybí, 
a milostivě zahlaď rány, které způsobili tvému stvoření. 

Prosíme tě za naše farní společenství, abychom se učili vyznávat svůj podíl na ponížení světa, který jsi 
stvořil. Otevři nám a všem lidem novou budoucnost, v níž budeš ty sám radostí všech.  

 


