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„Je stále jasnější, že změna klimatu je největší hrozba, jaké čelíme
a jaké čelí budoucí generace lidí. Skutečný apokalyptický jezdec.“
- Justin Welby, arcibiskup z Canterbury

„Klimatická změna postupuje rychleji než my, a kvůli jejímu tempu
se nyní po celém světě rychlostí zvuku šíří hlasité volání o pomoc.
Čelíme přímému existenciálnímu ohrožení.”
- António Guterres, generální tajemník OSN

„Naslouchejte nářku Země a nářku chudých, kteří nejvíce trpí.
Nelze dále odkládat zásahy, které jsou tak naléhavě potřeba.“
- Papež František

„Budoucnost lidského rodu je nyní v sázce.“
-Rowan Williams, bývalý arcibiskup z Canterbury

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy,
pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, v chlévech dobytek nebyl,
já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha,
který je má spása.
Abakuk 3, 17–18 (ČEP)
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1: Přijď, Duchu svatý
Bože Stvořiteli, Otče soucitu.
Děkujeme ti, že se shromažďujeme jako tví synové a tvé dcery.
Děkujeme ti za svět, který jsi stvořil.
Za půdu a za potoky, za hudbu a za hory, za květiny a za živočichy,
za smích a za lásku, za tanec a za tulipány, za plameňáky a za pokrmy.
Děkujeme ti, že obýváme tento svět spolu s těmi, kdo tě uctívají a nejsou lidé.
Spolu se slony a s orly, s luňáky a s mývaly, s opicemi a s papoušky.
Tobě buď čest, sláva a chvála.
Bože Stvořiteli, Otče soucitu.
Máme starost o tento náš svět. O tento tvůj svět.
Je naším domovem.
Tváří v tvář klimatické krizi jsou naše srdce neklidná a naše duše zarmoucené.
Přibliž se k nám jako ten, který hojí každou ránu.
Otče, prosíme tě, abys nás vedl a ukazoval nám cestu
mocí a soucitem svatého Ducha.
V těchto podivných a těžkých dnech tě prosíme, abys nás utvářel
do podoby svého Syna, našeho spasitele Ježíše.
Kéž jsme, jako on, lidmi spravedlnosti.
Přijď, Duchu svatý, potřebujeme tě.
Přijď, Duchu svatý, znovu nás naplň.
Přijď, Duchu svatý, posiluj nás.
V Ježíšově jménu prosíme.
Amen.
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2: Probuď nás z dřímoty
Otče stvoření, Bože soucitu.
Stvořil jsi úžasný svět, svět plný možností.
A prohlásil jsi, že je dobrý.
Za to ti vzdáváme díky.
Tobě buď chvála, čest a sláva.
Za to ti vzdáváme díky.
Tobě buď chvála, čest a sláva.
Otče stvoření, Bože soucitu.
Tento svět už není takový, jaký jsi ho chtěl.
Lidstvo zradilo své povolání obdělávat a střežit.
Stvoření naříká.
Proto naříkáme, Pane, smiluj se.
Proto lkáme, Kriste, smiluj se.
Jen naší vinou
sklízíme, co jsme zaseli.
Jen naší vinou
hladiny oceánů stoupají.
Proto naříkáme, Pane, smiluj se.
Proto lkáme, Kriste, smiluj se.
Jen naší vinou
jsou lesy ničeny.
Jen naší vinou
se hemží kobylky.
Proto naříkáme, Pane, smiluj se.
Proto lkáme, Kriste, smiluj se.
A tak se teď k tobě obracíme se slzami v očích,
s lítostí,
s kajícností,
když poznáváme obtíže příštích desetiletí,
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kdy teploty stoupají,
kdy další druhy vymírají,
kdy se vyrovnáváme se svou existenciální tísní.
Pro naše děti, Pane, smiluj se.
Pro naše vnoučata, Kriste, smiluj se.
Pro ty nejzranitelnější na světě, Pane, smiluj se.
Otče stvoření, Bože soucitu.
Probuď nás z dřímoty,
znovu nás vystroj, abychom byli
spravedlivým Božím lidem.
Otče stvoření, Bože soucitu.
Stvořil jsi úžasný svět, svět plný možností.
A prohlásil jsi, že je dobrý.
Za to ti vzdáváme díky.
Tobě buď chvála, čest a sláva.
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3: Nejtemnější hodina
Otče stvoření, Bože soucitu.
Stvořil jsi úžasný svět, svět plný možností.
A prohlásil jsi, že je dobrý.
Za to ti vzdáváme díky.
Tobě buď chvála, čest a sláva.
Otče stvoření, Bože soucitu.
V tomto čase klimatického rozvratu nás probuď z dřímoty,
znovu nás vystroj, abychom byli spravedlivým Božím lidem.
Otče stvoření, Bože soucitu.
V tomto čase klimatického rozvratu nás probuď z dřímoty,
znovu nás vystroj pro naše kněžské a prorocké povolání.
Abychom mluvili pravdu uprostřed kultury popírání,
abychom ztvárňovali naději v kultuře zoufalství,
abychom čelili tomu, co přijde, láskyplným jednáním,
abys nás v nejtemnější hodině lidstva oživil, tak abychom
obvazovali rány těch, kdo jsou chyceni pod koly klimatické nespravedlnosti,
abychom v nejtemnější hodině lidstva měli odvahu
zarazit příčel přímo do kola klimatické nespravedlnosti.
Otče stvoření, Bože soucitu.
Stvořil jsi úžasný svět, svět plný možností.
A prohlásil jsi, že je dobrý.
Ve svém žalu,
ve svém zármutku
vzdáváme díky.
Tobě buď chvála, čest a sláva.
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4: Trojice lásky
Otče stvoření, Bože soucitu.
Děkujeme ti, že jsi svatá Trojice lásky,
jenž vládneš a kraluješ se sebedarující, sebeobětující láskou.
Tobě vzdáváme všechnu chválu, čest a slávu.
V tomto čase klimatického rozvratu tě prosíme, abys nás naplnil svou láskou.
Prosíme o lásku, která v zraněném světě může mnoho změnit.
Trojice lásky, naplň naše srdce.
Prosíme o lásku, která v ohřívajícím se světě něco znamená.
Trojice lásky, naplň naše srdce.
Prosíme o lásku, která v kultuře popírání mluví pravdu.
Trojice lásky, naplň naše srdce.
Prosíme o lásku, která ve světě útlaku a lhostejnosti odhaluje nespravedlnost.
Trojice lásky, naplň naše srdce.
Naplň naše srdce, Pane, láskou
k těm, kdo prchají před změnami klimatu,
k těm, kdo jsou sevřeni v konfliktech vyvolaných změnou klimatu,
k těm, kdo trpí mimořádnými povětrnostními událostmi,
k těm, kdo čelí suchu a nedostatku potravy.
Otče stvoření, Bože spravedlnosti.
Děkujeme ti, že nejsi lhostejný k těm, kdo zakoušejí nespravedlnost a útlak.
V tomto čase klimatického rozvratu tě prosíme, abys nám dal svatý hněv,
spravedlivou zlobu, která touží povstat, promluvit
a čelit mašinérii neomezeného kapitalismu.
Otče, ve jménu tvého Syna,
dej nám být těmi, kdo se bouří proti zlu, které šlape po zranitelných.
Otče, ve jménu tvého Syna,
dej nám být těmi, kdo se bouří proti systémům,
které dávají přednost zisku před lidmi.
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Otče, ve jménu tvého Syna,
dej nám být těmi, kdo se bouří proti ekonomickým tlakům,
které dávají přednost požitku před etickým jednáním.
Otče, dej nám odvahu.
Otče, prosíme tě, aby náš hněv, jako hněv Ježíšův,
vyvěral ze studnice svaté lásky.
Prosíme tě, aby naše spravedlivá láska a svatý hněv
byly vždy dobré a nikdy se neproměnily v násilí.
Dej nám více těch, kdo pokojně mluví pravdu, vedou kampaně a protestují.
Dej, aby našim vládám bylo jasné, že neumlkneme, dokud nebudou spuštěny
politiky, které neohrožují naši budoucnost a ty, kdo jsou nejzranitelnější.
Blahoslavení jsou ti, kdo působí pokoj.
Blahoslavení jsou ti, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti.
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Amen.
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5: Společné vyznání viny
Pláč 5, 15–22 (ČEP)
„Přestalo veselí našeho srdce, v truchlení se proměnil náš tanec. Spadla koruna
z naší hlavy, běda nám, neboť jsme hřešili. Nad tím zemdlelo naše srdce, nad
oním se nám zatmělo v očích, nad horou Sijónem, že je tak zpustošená; honí se
po ní lišky. Ty, Hospodine, budeš trůnit věčně, tvůj trůn přetrvá všechna
pokolení. Proč na nás pořád zapomínáš, opustil jsi nás až do nejdelších časů?
Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme, obnov naše dny jak za dnů
dávnověkých. Nebo jsi nás úplně zavrhl? Rozlítil ses na nás převelice.“
Klimatický rozvrat se děje.
Desmond Tutu řekl: „Před pětadvaceti lety se lidem dalo prominout, že mnoho
nevědí o klimatické změně a mnoho v té věci nedělají. Dnes nemáme omluvu.“
Pane, smiluj se.
Všichni: Kriste, smiluj se.
Klimatický rozvrat právě probíhá.
Nejchudší země jím nejvíce trpí.
Pane, smiluj se.
Všichni: Kriste, smiluj se.
Změna klimatu vyžaduje rozsáhlé a vytrvalé jednání, které by zabránilo
zkáze apokalyptických rozměrů.
Pane, smiluj se.
Všichni: Kriste, smiluj se.
Všemohoucí Bože,
zhřešili jsme proti tobě a proti svým bližním
myšlením, slovy i skutky,
nedbalostí, spotřebním chováním,
zapojením do zkázonosných ekonomických systémů a způsobů života.
Pro své milosrdenství nám odpusť, co jsme byli, pomoz nám zlepšit, co
jsme, a zaměřuj nás k tomu, co budeme; abychom jednali spravedlivě,
milovali milosrdenství, kráčeli zlehka po zemi a chodili pokorně s tebou,
svým Bohem. Amen.
Římanům 8, 38–39 (ČEP)
„Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost
ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného
v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši,
našem Pánu.“
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6: Svět v plamenech
Otče stvoření, Bože soucitu,
tvůj svět je v plamenech, náš domov je v plamenech.
Bolí nás u srdce, když se snažíme vyrovnat s tím, co se děje.
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Otče stvoření, Bože soucitu,
tvůj svět sténá, naše srdce sténají.
Bolí nás u srdce, když čelíme krizi poslání a nevíme, co si počít.
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Otče stvoření, Bože soucitu,
utiš naše neklidné duše, upokoj naše horečné myšlenky.
U tebe hledáme útěchu, sílu a moudrost.
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Otče stvoření, Bože soucitu,
znovu posilni svou církev darem svatého Ducha.
Znovu nás vystroj pro naše kněžské a prorocké povolání.
Pomoz nám poznat, co máme udělat pro ty, kdo se snaží bít na poplach
a zdůrazňovat naléhavost naší nouze.
Otče, prosíme tě za kazatele, demonstranty, proroky a básníky,
kteří se snaží nabídnout čerstvé nápady
a vyvádět druhé z žalu a zoufalství.
Prosíme za ty, kdo jsou zatýkáni a vězněni, protože používali formy pokojné
občanské neposlušnosti ve snaze dosáhnout změny u vlád a korporací.
V modlitbě stojíme s těmito našimi odvážnými bratry a sestrami.
Pane, sešli svůj pokoj a naději.
Otče stvoření, Bože soucitu.
Stvořil jsi úžasný svět, svět plný možností.
A prohlásil jsi, že je dobrý.
Ve svém žalu,
ve svém zármutku
vzdáváme díky.
Tobě buď chvála, čest a sláva.
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7: Vyhynutí
Otče stvoření, Bože soucitu,
stvořil jsi krásný svět, plný divů, plný možností
a prohlásil jsi, že je dobrý.
Tobě buď všechna chvála, čest a sláva.
Otče stvoření, Bože slitování,
dal jsi lidstvu povolání obdělávat a střežit,
ale my jsme zhřešili – myšlenkami, slovy i skutky.
Svým spotřebním chováním a vykořisťováním
jsme jednali jako paraziti, ne jako zahradníci.
Jednali jsme jako ekologičtí vandalové, ne jako správci.
Smiluj se nad námi!
Zastavme se nyní, abychom si připomněli a oplakali ztrátu těch, kdo tě
na tomto světě uctívali a již nejsou.
Melomys rubicola. Co jsme to učinili? Smiluj se nad námi.
Delfínovec čínský. Co jsme to učinili? Smiluj se nad námi.
Nosorožec tuponosý severní. Co jsme to učinili? Smiluj se nad námi.
Západoafrický nosorožec dvourohý. Co jsme to učinili? Smiluj se nad námi.
Ara škraboškový. Co jsme to učinili? Smiluj se nad námi.
Ropucha zlatá. Co jsme to učinili? Smiluj se nad námi.
Levhart zanzibarský. Co jsme to učinili? Smiluj se nad námi.
Otče, toto je jen několik málo z tvorů, které jsi učinil, kteří už tu s námi nejsou.
Řekl jsi, že jsou dobří, a my jsme je vyhubili.
Smiluj se nad námi.
Otče stvoření, Bože slitování,
děkujeme ti za tvého Syna Ježíše, našeho bratra, krále a přítele.
Děkujeme ti, že v Ježíši vidíme ztělesněnou spravedlnost, která je
neoddělitelně propletená s extravagantním slitováním.
Děkujeme ti, že k sobě pozval slabé,
shromáždil utlačené
a předložil prorockou výzvu nespravedlivým strukturám a systémům své doby.
Otče stvoření, Bože spravedlnosti,
dodej nám odvahy Kristovým Duchem,
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abychom povstali z popela svého nářku
do prorockých vod spravedlnosti.
Obnov nás, abychom byli obnoveni,
aby tvá církev povstala s uzdravením na křídlech.
V roce klimatické konference COP26
nás zapal láskou k celému tvému stvoření,
abychom, když jsme tvým lidem smlouvy,
setřásli svou parazitickou minulost
a stali se strážci, správci a láskou naplněnými bytostmi,
jimiž podle tvého povolání máme být.
Dej své církvi schopnost pokojně a veřejně se spolu s ostatními
vzbouřit proti vyhynutí.
Otče stvoření, Bože spravedlnosti,
tobě buď všechna chvála, čest a sláva, nyní a navěky.
Amen.
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8: Nepřikrášlujme si skutečnost
Otče stvoření, Bože soucitu,
pomáhej nám nepřikrášlovat si skutečnost, ale dívat se jí zpříma do očí,
abychom spatřovali klimatický chaos, který mnozí nyní zakoušejí
a mnozí další ještě zakusí.
Otče stvoření, Bože soucitu,
pomáhej nám nestáhnout se do popírání,
kdy bychom žili ve svých výstavných domech,
zatímco chrám tvého světa je v troskách.
Pomoz nám vidět, že
klimatická krize působí jako spouštěč mnoha dalších hrozeb.
Konfliktů přibývá, potravy ubývá,
klimatický žal se šíří, kobylky se rojí,
ledovce tají, moře se okyselují,
další a další druhy vymírají,
děti hladoví,
záplavy a požáry ničí zemi
a existence lidstva je ohrožena.
Tak to nemělo být. Pane, smiluj se.
Otče stvoření, Bože soucitu,
nedovol, abychom odvraceli zrak,
ale pomáhej nám lkát
a oplakávat
a vědět, že království tvého Syna
volá.
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
pomáhej nám nepřikrášlovat si skutečnost, ale dívat se jí zpříma do očí,
abychom byli oddáni
spravedlnosti a míru.
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
pomáhej nám, abychom jako tvůj Syn
říkali pravdu těm, kdo jsou u moci.
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Pomáhej nám, abychom se jako tvůj Syn
zastávali utlačovaných.
Otče stvoření, Bože soucitu,
pomáhej nám nepřikrášlovat si skutečnost.
Prosíme, abychom s pukajícím srdcem
mohli spočinout v tvé extravagantní lásce
a svatém objetí.
Děkujeme ti, že ať se stane cokoli,
můžeme se koupat v tvé laskavosti
a přijímat tvé uzdravení.
Otče stvoření, Bože soucitu,
pomáhej nám nepřikrášlovat si skutečnost.
Dej nám ale také poznat, že naděje se blíží,
protože tvůj Syn skutečnost promění.
Každou ránu zahojí.
Maranatha, přijď, Pane Ježíši!
Amen.
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9. Běda nesvaté trojici
Otče stvoření, Bože soucitu.
Stvořil jsi úžasný svět, svět plný možností
a prohlásil jsi, že je dobrý.
Za to ti vzdáváme díky.
Tobě buď všechna čest a sláva.
Otče stvoření, Bože soucitu,
v tomto tvém světě, v tomto našem světě
působí podivné odlidšťující a ničivé síly.
Stvoření sténá, stvoření naříká.
Pane, smiluj se.
Otče stvoření, Bože spravedlnosti,
i tvá církev poklekla před těmito náročnými a ničivými silami
a měla z nich prospěch.
Nechali jsme se zmámit a svést,
zkompromitovali jsme se a spikli,
zbohatli jsme a naše srdce ztučněla.
Pane, smiluj se.
Otče stvoření, Bože spravedlnosti,
tyto odlidšťující a ničivé síly pomáhají udržovat náš status quo
a my jsme mlčky přihlíželi, jak je tvůj svět veden na porážku,
zprvu nevědomky, ale pak jsme schválně přešli na druhou stranu cesty
a tu a tam jsme této nesvaté trojici fandili a přisluhovali.
Pane, smiluj se.
Proto to nesvaté zvíře teď pojmenováváme.
Odříkáme se ho.
Litujeme svého spojení s ním.
Neomezený kapitalisme,
konzumerisme,
individualisme
– tvé dny jsou sečteny.
Nesvatá trojice, jež
utlačuješ chudé,
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pleníš Zemi,
odlidšťuješ
– tvé dny jsou sečteny.
Nesvatá trojice, jež
nabízíš zábavu,
rozptýlení,
popření
– tvé dny jsou sečteny.
Běda této nesvaté trojici.
Spravedlnost a milosrdenství se políbí,
Boží království nastane.
Blaze těm, kdo působí pokoj.
A tak znovu přísaháme věrnost na porážku vedenému beránku Ježíšovi
a prosíme, abychom mu v této době klimatického rozvratu byli věrní.
Tomu, který sedí na trůnu,
a Beránkovi
buď všechna chvála, čest a požehnání.
Amen.
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10: Kosmický chrám
Otče stvoření, Bože soucitu,
země jako kosmický chrám se ukazuje jako symfonie chvály,
jako bohatá rozmanitost zpěvu a tance konaná
širokou škálou postav, které
ji obývají,
jednají
a poukazují k tobě
jako k dárci darů.
Otče stvoření, Bože soucitu,
od horských vrcholů po hlubiny oceánů
ve všech ročních dobách
tě tví tvorové uctívají
oslňující škálou jedinečných vlastností a barev.
Vrba se před tebou sklání v chvále,
podivuhodný je tanec letících ptáků.
Od úsvitu stvoření jim
ty, Pane, otevíráš rty:
syčení, vřískot, štěkot, vrnění,
pípání, zpěv, vytí, krákání,
ržání, bečení, kukání, bzučení, řev.
Ty jsi naplnil jejich zobáky,
jejich křídla,
jejich rty,
jejich ústa
chválou.
A my se k nim připojujeme a spolu s nimi říkáme,
že to, co jsi učinil, je dobré.
Tobě vzdáváme chválu, čest a slávu.
Otče stvoření, Bože soucitu,
kosmický chrám začal zpívat jinou píseň:
nářek nad tím, co se změnilo,
rekviem za to, co je ztraceno,
nářek nad tím, co přijde.
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Otče stvoření, Bože spravedlnosti,
od horských vrcholů po hlubiny oceánů
je patrné, co lidé způsobili.
Místo abychom se klaněli,
obdělávali
a střežili,
jsme opustili,
zradili
a drancovali.
Smiluj se nad námi ve své neochvějné lásce.
Smiluj se nad námi ve své neochvějné lásce.
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
žijeme v kráse i v roztříštění.
Prosíme, abys nám dal melodii chvály, jíž bychom se připojili
ke kosmickému zpěvu a tanci stvoření.
Prosíme, abys nám dal nářek, který oplakává
to, co jsme ztratili, a to, co přijde.
Kéž melodie naší pokorné existence znovu rozezní naše kněžské povolání
obdělávat a střežit tvůj kosmický chrám,
dokud všechny věci nebudou vykoupeny a obnoveny.
Otče stvoření,
tobě, jenž sedíš na trůně, a Beránkovi
buď chvála, sláva a čest.
Amen.
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11: Slož meč, vezmi kříž
Otče stvoření, Bože pokoje.
Chválíme tě za tvého Syna Ježíše,
Beránka na trůnu.
Chválíme tě za to, že Ježíš řekl: „Blaze těm, kdo působí pokoj,“
a volá nás, abychom milovali své nepřátele.
Děkujeme ti, že tvůj Syn vládne a kraluje
svou sebedarující, sebeobětující láskou.
Děkujeme ti, že Ježíš vzal násilnický symbol impéria
a svou smrtí jej proměnil v symbol obnovení naděje a odpuštění hříchů.
Děkujeme ti, že když tvůj Syn umíral, řekl:
„Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“
Chválíme tě, že svou smrtí, svou krvavou popravou,
zavlekl mocnosti hříchu, smrti, impéria a násilí do hrobu
a nabídl nám jiné možné království.
Děkujeme ti, že slavné vzkříšení tvého Syna dokázalo,
že smrt nebude mít poslední slovo a láska sama zvítězí.
On vítězně kraluje navěky ve své slávě.
On je beránek.
Otče stvoření, Bože pokoje,
stojíme na prahu klimatického rozvratu,
který povede k eskalaci násilí a války.
Lidstvo sklidí to, co zasévá,
a ti, kdo zacházejí mečem, mečem zajdou.
Pane, smiluj se.
Když teploty stoupají,
vznikají ohniska napětí.
Když se šíří nedostatek potravy a podvýživa,
vznikají konflikty.
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Až budou uprchlíci chvatně opouštět zaplavené oblasti, nastanou války.
Kmenové konflikty,
místní konflikty,
regionální tlaky,
boje o zdroje.
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se.
A tak se v nadcházejících měsících, a ve všem, co přijde,
znovu zavazujeme působit pokoj.
V našich domovech blaze těm, kdo působí pokoj.
V našich církvích blaze těm, kdo působí pokoj.
V našich městech blaze těm, kdo působí pokoj.
Mezi politickými vůdci naší země blaze těm, kdo působí pokoj.
Mezi světovými politickými vůdci blaze těm, kdo působí pokoj.
Otče stvoření, Bože pokoje,
daruj nám odvahu vystupovat proti narůstajícímu militarismu.
Daruj nám odvahu vystupovat proti obchodu se zbraněmi.
Daruj nám odvahu vystupovat proti narůstající jaderné pohotovosti.
Daruj nám odvahu, abychom se ve světě narůstajícího násilí
pevně drželi království pokoje a pokojného Krále.
Daruj nám odvahu hledat cesty pokoje až do dne, kdy budou
všechny zbraně překovány v pluhy
a válka už nebude.
Skládáme meč.
Bereme svůj kříž.
Blaze těm, kdo působí pokoj.
Ti, kdo mečem zacházejí, mečem zajdou.
Ti, kdo se nechávají vést Duchem, Duchem ožijí.
Blaze těm, kdo působí pokoj.
Tomu, který sedí na trůně,
a Beránkovi
buď chvála, sláva a čest.
Amen.
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12: Jak dlouho, Pane?
Jak dlouho, Pane, budou mořské hladiny stoupat?
Jak vysoko, Pane, budou mořské hladiny stoupat?
Než zakročíš, zachráníš a vysvobodíš?
Jak dlouho, Pane, budou teploty stoupat?
Kolik sucha? Kolik hladomorů?
Než zakročíš, zachráníš a vysvobodíš?
Jak dlouho, Pane, než přestane vymírání?
Kolik jich bude ztraceno? Kolik druhů?
Než zakročíš, zachráníš a vysvobodíš?
Zmizí Bangladéš?
Budou Doha, Abu Dhabi a Bandar Abbas neobyvatelné kvůli horku?
Zmizí amazonský deštný prales?
Ztratí oceány schopnost podporovat život?
Jak dlouho, Pane, bude neomezený kapitalismus
plenit a drancovat tvůj dobrý svět?
Jak dlouho, Pane, než zakročíš a srazíš ho na kolena?
Musíme čekat až do masového hladovění?
Musíme čekat až do masového stěhování?
Musíme čekat až do společenského rozpadu?
Kdy povstane spravedlnost a smete útlak?
Kdy zvítězí láska nad sobeckým individualismem?
Kdy vyprýští uzdravení pro národy?
Jak dlouho, Pane, jak dlouho?
A přece, Pane, když naříkáme, slyšíme nářek.
Slyšíme nářek lesů, oceánů a Arktidy.
Slyšíme nářek zranitelných tvorů, nářek posledních zástupců druhů,
těch, kdo hladovějí, a těch, kdo prchají.
Ten nářek začal jako šepot, který tiše dopadá na ospalou církev
a proměnil se v ozvěnu, která rozechvívá stěny prázdných kostelů.
Nabývá na síle a připojuje se k nářku myriády andělů.
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Přijď, Pane Ježíši! Ať přijde tvé království.
Přijď, Pane Ježíši! Zažeň temnotu.
Slyším odpověď z nebe, z trůnního sálu velikého Krále.
Slyším odpověď z nebe, od toho s probodenýma rukama.
Slyším odpověď z nebe, od divoké husy lásky.1
Probuď se, církvi! Nechť je můj svět požehnán.
Probuď se, církvi! Doširoka rozevři dveře.
Promlouvá:
„Vy jste moje ruce a nohy,
můj lid smlouvy, královské společenství,
jste povoláni být solí a světlem.
Konejte spravedlnost,
zastaňte se práva utlačovaného,
nepoškozujte cizince.“
Blaze těm, kdo působí pokoj.
A ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Král říká:
„Hle, já jsem s vámi až do konce věků.“
Amen.
Amen.
Amen.

Vedle metafory holubice a metafory plamene, které jsou dnes běžně rozšířeny, užívali ranní
křesťané, zejména keltského původu, pro Ducha svatého také metaforu divoké husy, která je ve
svém jednání nevyzpytatelná.
1
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13: Rychlá móda a bankovnictví
Svatá Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý,
tváří v tvář zhroucení klimatu,
extrémním povětrnostním jevům, stoupajícím mořím a stoupajícím teplotám
se před tebou pokořujeme,
vyznáváme, ohlašujeme a hlásáme tvou lásku
a žádáme, abychom nastolili, ztělesňovali a vykonávali tvé království.
Království spravedlnosti. Království lásky.
Království pokoje a radosti v Duchu svatém.
Zříkáme se nesvaté trojice
neomezeného kapitalismu, konzumerismu a individualismu,
která plení a drancuje svět, jenž jsi stvořil.
Pláčeme a naříkáme pro to, co jsme učinili.
Odejmi nám naše modloslužebná srdce, která jsou svedená
a někdy ovládaná těmito nepřátelskými mocnostmi.
Kajeme se z bankovní praxe a investic, které se neslučují se spravedlností.
Dej nám moudrost v tom, jak nakládáme se svými penězi.
Dej nám odvahu postavit se proti peněžním institucím,
které podporují útlak a nespravedlnost.
Kajeme se ze své kolaborace s módním průmyslem, který žádá,
abychom ustavičně obnovovali své šatníky neudržitelnými způsoby.
Dej nám moudrost v tom, kdy a kde nakupovat oblečení.
Dej nám odvahu předkládat sami sebe, svá těla a svá módní rozhodnutí
jako živou oběť, která neobětuje dobro těch, kdo jsou ve světě nejzranitelnější.
Kajeme se ze svého spiknutí s konzumerismem.
Ve své křehkosti a hříšnosti nacházíme svou totožnost v tom, co nakoupíme.
Chceme víc a víc. Nikdy nemáme dost.
Odejmi od nás tuto nesvatou žádost.
Dej nám moudrost, abychom viděli své peníze a své nákupy
jako příležitost přihlásit se k hodnotám tvého království.
Svatá Trojice lásky, Otče, Synu a Duchu svatý,
Tváří v tvář zhroucení klimatu tě uctíváme.
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14: Poslední zástupci svých druhů
Otče stvoření, Bože milosti.
Děkujeme ti za dar tohoto světa.
Za krásu, za dar života a lásky.
Otče stvoření, Bože milosti.
Děkujeme ti za ohromující rozmanitost tvého stvoření.
Za hory, řeky a střídání ročních dob.
Řekl jsi, že je to dobré, a je to dobré.
Je to krásné.
Děkujeme ti za svou schopnost vidět tajemství úžasu,
za chvíle, kdy nám to, co vidíme, bere dech.
Řekl jsi, že je to dobré, a je to dobré.
Je to krásné.
Děkujeme ti, že tento svět sdílíme s těmi, kdo tě uctívají a nejsou lidé,
s pestrým sborem, který hlásá tvou chválu.
Kometa zářivá z Madagaskaru tě chválí každým úderem svých křídel.
Kolibřík vlaštovčí tě ctí tím, jak se vznáší.
Oatesův měkký korálový krab hlásá tvou chválu, když mění barvy,
zanzibarský červený kolobus svým neobvyklým pachem,
rybář černý, malý a vzácný v tvých očích,
fenek berberský, nejmenší liška s největšíma ušima.
A přece poznáváme, že tvůj svět oplakává rozmanitost, která se ztrácí.
Místo abychom obdělávali zahradu, vydrancovali jsme Eden.
Zneužili jsme svou moc.
Pane, smiluj se.
Žijeme ve světě posledních zástupců druhů a vymírání,
zneužili jsme svou moc a dokořán jsme otevřeli pekelnou bránu
konzumerismem a neomezeným kapitalismem.
Pane, smiluj se.
A přece znovu slyšíme tvé volání.
Neopustil jsi nás, ale ukázal jsi nám svou lásku v Ježíši.
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A přece znovu slyšíme tvé volání.
Ty uzdravuješ každou ránu, ty všechny věci obnovíš.
Znovu nás vystroj, abychom se odvrátili od svých parazitických sklonů,
znovu nás oživ svým Duchem, abychom my, tvá církev,
dovedli vidět a milovat jako Ježíš.
Abychom se i my mohli účastnit svaté rebelie za všechno
co je dobré, pravdivé a krásné.
Znovu nás povolej k našemu básnickému a prorockému povolání,
abychom poznávali a říkali pravdu
tváří v tvář skutečnosti, v níž žijeme.
Znovu nás povolej k našemu básnickému a prorockému povolání,
abychom dovedli nabídnout druhým nové vidění a nový příběh.
Otče stvoření, Bože milosti.
Probuď nás,
znovu nás vystroj.
Svět je v ohrožení,
dej nám být tvýma rukama a nohama.
Otče stvoření, Bože milosti.
Děkujeme ti za dar tohoto světa.
Za krásu,
za dar života a lásky.
Otče stvoření, Bože milosti.
Děkujeme ti za ohromující rozmanitost tvého stvoření.
Za hory, řeky a střídání ročních dob.
Řekl jsi, že je to dobré, a je to dobré.
Je to krásné.
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15: Vzkříšení
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
víme, že když tvůj Syn vstoupil do Jeruzaléma, zaplakal.
Zaplakal, protože věděl, co jeho město čeká.
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
když se díváme na tento tvůj svět, tento náš svět, pláčeme.
Pláčeme, protože víme, co se mu stalo.
Násilí, Pane, smiluj se.
Konzumerismus, Pane, smiluj se.
Neomezený kapitalismus, Pane, smiluj se.
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
tvůj Syn snil o odlišném království,
o alternativní skutečnosti pro alternativní společenství.
A pak názorně předvedl, jaké je, tím, že
uzdravoval nemocné,
objímal vyloučené,
převracel stoly nespravedlnosti
a žil a umíral sebedarující, sebeobětující láskou.
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
kéž i my sníme o odlišném království,
o alternativní skutečnosti pro alternativní společenství.
Aby tvá církev názorně předváděla, jaké je, tím, že
přináší do světa uzdravení,
objímá cizince,
staví se proti nespravedlnosti
a žije sebedarující, sebeobětující láskou.
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
třetího dne jsi vzkřísil svého Syna
a tím jsi ukázal, že nastalo nové jitro.
Názorně jsi předvedl, že násilí, zlo a smrt
nebudou mít poslední slovo.
Názorně jsi předvedl, že impéria útlaku
nebudou mít poslední slovo.
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Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
kéž i my jsme lidem vzkříšení,
který názorně ukazuje, že násilí, zlo a smrt
nebudou mít poslední slovo.
Který názorně ukazuje, že neomezený kapitalismus a impéria vykořisťování
nebudou mít poslední slovo.
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
tvůj Syn přišel ke svým učedníkům v horní místnosti.
Báli se a on řekl:
„Pokoj vám.
Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás.“
On povolává, pověřuje a vystrojuje.
A pak dechl na své učedníky a řekl: „Přijměte svatého Ducha.“
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
Tvůj Syn k nám přichází ve světě na prahu klimatického rozvratu.
Bojíme se.
A on říká: „Pokoj vám.
Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás.“
On povolává, pověřuje a vystrojuje.
Dej své církvi novou sílu posilující přítomností svatého Ducha.
Dej nám sílu být věrní tvému Synu
až do dne, kdy bude království tvého Syna,
jež je nyní již nastolené,
dovršeno.
Až do dne, kdy budou meče ekologického násilí překovány v pluhy.
Až do dne, kdy neomezený kapitalismus a impéria vykořisťování pominou.
Tomu, který sedí na trůně,
a Beránkovi
buď chvála, čest a sláva.
Amen.
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16: Exodus a impérium
Otče stvoření, Bože vykoupení,
slýchali jsme vyprávět, že jsi jednal v dějinách,
abys svůj lid vykoupil z poddanství, z otroctví v egyptském impériu,
do země oplývající mlékem a medem.
Otče stvoření, Bože vykoupení,
viděl jsi, co dolehlo na tvůj lid, uslyšel jsi nářek utlačovaných,
uslyšel jsi sténání zotročených a vysvobodil jsi je silnou a mocnou rukou.
Otče stvoření, Bože vykoupení,
zoufale potřebujeme tvou pomoc, abys nás vykoupil od zvířeckých sil,
z otroctví v impériu neomezeného kapitalismu,
do země přetékající biodiverzitou a spravedlností.
Otče stvoření, Bože vykoupení,
vidíš, co dolehlo na tvou planetu?
Slyšíš nářek hladových?
Slyšíš sténání uprchlíků?
Vysvoboď nás od naší lakoty silnou a milostivou rukou.
Otče stvoření, Bože vykoupení,
smrtí svého Syna jsi odzbrojil mocnosti impéria,
smrtí tvého Syna začal být možný nový způsob života,
neboť on vládne a kraluje sebedarující, sebeobětující láskou.
Otče stvoření, Bože vykoupení,
voláš nás, abychom byli věrní, ať dolehne cokoli,
a posiluješ nás svým životodárným Duchem.
Pomáhej nám obdělávat a strážit sebedarující, sebeobětující láskou.
A tak nyní nahlas vyslovujeme jména těch, kdo nás uchvátili,
zříkáme se jejich moci a nadvlády,
nepoddáme se a nebudeme se jim klanět.
Neomezený kapitalisme – tvé dny jsou sečteny.
Konzumerisme – tvé dny jsou sečteny.
Individualisme – tvé dny jsou sečteny.
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Ony zabíjejí, ale ty, Pane, oživuješ.
Ony ničí, ale ty, Pane, obnovuješ.
Ony zotročují, ale ty, Pane, jsi Bůh svobody.
Ony působí zármutek, ale v tobě, Pane, je plnost radosti.
Ony staví zdi, ale ty, Pane, rozšiřuješ stůl.
V tvém království je možný nový způsob života.
V tvém království proudí spravedlnost.
V tvém království je Ježíš Pán.
Otče stvoření, Bože vykoupení,
tobě buď chvála, čest a sláva
nyní a navěky.
Amen.
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17: Symfonie chvály
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
stvořil jsi podivuhodný svět,
svět, z něhož se nám tají dech.
A prohlásil jsi, že je dobrý.
Zaujímáme své místo v chóru stvoření,
v tanci biodiverzity,
v bohaté tapiserii života.
Ať je chváleno Pánovo jméno.
Chvalte Pána, všichni jeho tvorové!
Od východu slunce do jeho západu
ať je chváleno Pánovo jméno.
Chval Pána, celá země!
Od korálových útesů po stepi,
od lesů mírného pásu po savany,
od vrcholků hor po hlubiny oceánů
ať je chváleno Pánovo jméno.
Zoborožci a kladivouni tě ctí,
kočkodani a zubatky tě uctívají,
gazely, giboni a žirafy tě oslavují,
pávi a pelikáni tě chválí,
orli a sloni tě vyvyšují.
Ať je chváleno Pánovo jméno.
A přece, Bože,
ten chór zabíjíme
a umlčujeme symfonii chvály.
Náš parazitický způsob zacházení s mocí má za následek
poslední zástupce svých druhů a vymírání.
Odpusť nám naše pošetilé způsoby.
Lidstvo zhřešilo a konalo to, co je zlé v tvých očích,
Kriste, smiluj se.
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Přestěhovali jsme se na východ od ráje,
Kriste, smiluj se.
Vystavěli jsme si Babylon a udělali jsme si bohy,
Kriste, smiluj se.
Náš vykořisťující ekonomický systém obsadil posvátné lokality,
odpusť nám naše pošetilé způsoby.
Pozvedáme k tobě své oceány,
Kriste, smiluj se.
Pozvedáme k tobě své deštné pralesy,
Kriste, smiluj se.
Pozvedáme k tobě ty, kdo tě uctívají, nejsou lidé a čelí vyhynutí.
Odpusť nám naše pošetilé způsoby.
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
dej své církvi sílu konat spravedlnost a říkat mocným pravdu.
Vyzbroj svou církev pro dílo uzdravení národů a rozkvět všech.
Dej své církvi schopnost rozpoznat své povolání obdělávat a střežit.
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
stvořil jsi podivuhodný svět,
svět, z něhož se nám tají dech.
Prohlásil jsi, že je dobrý.
Ať je chváleno Pánovo jméno.
Amen.
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18: Spolčení soucitu
Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha,
chválíme tě, že jsi vyhlásil Boží království
a názorně jsi předvedl, co obnáší, tím, že jsi
objímal vyloučené,
sytil hladové,
uzdravoval nemocné
a říkal pravdu mocným.
Položil jsi život v úkonu sebedarující, sebeobětující lásky.
Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha,
nabízíš revoluci zvanou láska,
revoluci zvanou pokoj,
spolčení soucitu,
které usiluje obnovit ve světě právo.
Položil jsi život v úkonu sebedarující, sebeobětující lásky.
Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha,
žijeme ve světě hroutícího se klimatu.
Čelíme světu zvýšené migrace, množících se uprchlíků a žadatelů o azyl.
Čelíme světu potravinového nedostatku, podvýživy a hladovění.
Zhroucení klimatu působí jako spouštěč mnoha dalších hrozeb, když
stoupají teploty,
stoupají hladiny oceánů,
množí se konflikty,
množí se extrémní povětrnostní jevy.
Pane, smiluj se.
Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha,
jsme zranitelní, potřebujeme tvé království.
Jsme zranitelní, potřebujeme spravedlnost a pokoj.
Jsme zranitelní, potřebujeme, abys jednal, pohnul nás, inspiroval a potěšil.
V této bouři klimatického rozpadu prosíme, abys nás probudil.
Abys objímal vyloučené, sytil hladové, uzdravoval nemocné,
říkal pravdu mocným, kraloval a vládl sebedarující, sebeobětující láskou,
svrhl díla zlého, aby neomezený kapitalismus už neničil svět.
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Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha,
povolal jsi svou církev, aby byla tvým tělem,
jsme tvé ruce a nohy.
Jestliže se ptáme, proč nebdíš,
je to proto, že spíme.
Jestliže se ptáme, proč nemluvíš,
je to proto, že mlčíme.
Jestliže se ptáme, proč útlak vládne a panuje jako král,
je to proto, že jsme nežili sebedarující, sebeobětující láskou.
Jestliže se ptáme, proč hladoví umírají a cizinci jsou vyloučeni,
je to proto, že naše kamenům podobná srdce neprojevila soucit.
Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha,
ve světě hroutícího se klimatu nás znovu povolej k spolčení pro království,
spolčení soucitu.
Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha,
znovu ti slibujeme oddanost.
Ve světě hroutícího se klimatu se zavazujeme
k spolčení soucitu,
svaté revoluci,
svaté vzpouře
proti mocnostem, které přicházejí krást, zabíjet a ničit.
Spolčujeme se s láskou pro ty, kdo si myslí, že jsou zapomenuti.
Spolčujeme se s pokojem pro svět, v němž se rozmnožují konflikty.
Spolčujeme se s pravdou pro svět, který popírá.
Spolčujeme se s nadějí pro svět, který si zoufá.
Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha,
zabitý a zmrtvýchvstalý Beránku, jenž vládneš a kraluješ,
spolčujeme se s tvým královstvím soucitu.
Tobě buď všechna chvála, čest a sláva.
Amen.
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19: Obrať svou tvář
Otče stvoření, obrať k nám svou tvář,
posilni nás, abychom čelili tomu, co přijde,
s pevným srdcem,
soustředěnou myslí
a odhodlanou vůlí.
Otče stvoření, obrať k nám svou tvář,
posilni nás, abychom ztělesňovali a uskutečňovali
tvé milosrdenství a tvou spravedlnost
umírajícímu světu.
Otče stvoření, promluv k nám,
posilni nás, abychom pozvedli svůj hlas
pro ty, kdo jsou ve světě nejzranitelnější,
kdo jsou drceni pod koly klimatické nespravedlnosti.
Otče stvoření, tvůj Syn obrátil svou tvář k Jeruzalému
se sebedarující, sebeobětující láskou.
Tak dej i nám, abychom obrátili svou tvář proti nespravedlnosti.
Nedovol, abychom odvraceli zrak od těch, kdo jsou ve světě nejzranitelnější.
Nedovol, abychom odvraceli zrak od střízlivé vědecké analýzy.
Nedovol, abychom odvraceli zrak od vykořisťujících impérií zla.
Doba je zoufalá, i my jsme zoufalí.
Svět je zranitelný, i my jsme zranitelní.
Měj s námi slitování podle své neotřesitelné lásky.
Měj s námi slitování podle svého Syna a našeho spasitele Ježíše Krista.
Modlíme se a prosíme, doprošujeme se a naléhavě žádáme,
aby političtí vůdcové, korporace a většinová média
jednali v souladu se spravedlností.
Vzdáváme díky a vyprošujeme požehnání
pro ty, kdo uskutečňují spravedlnost,
pro ty, kdo mluví pravdu,
pro ty, kdo obvazují rány
těch, kdo jsou skřípnuti pod koly klimatické nespravedlnosti.
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A prosíme o proměnu společnosti, o pokání a rekalibraci, během níž
neomezený kapitalismus a konzumerismus odhalí svou pravou tvář.
Místo nich, Otče stvoření, dej vzniknout ekonomické a politické změně
v souladu s právem a spravedlností.
Když teď čelíme tomu, co přijde,
daruj nám pokoj, lásku a naději.
Když teď čelíme tomu, co přijde,
daruj nám smělost, odvahu a soucit.
Otče stvoření, jednou uvidíme svého Spasitele tváří v tvář.
Slzy budou setřeny, smrt už nebude.
A bude strom, jehož ovocem budou uzdraveny všechny národy.
Než to nastane,
obrať k nám svou tvář,
posilni nás, abychom čelili tomu, co přijde,
s pevným srdcem,
soustředěnou myslí
a odhodlanou vůlí.
Ať vám Pán žehná a chrání vás.
Ať nad vámi rozjasní svou tvář.
Kéž v těchto obtížných a podivných dobách poznáme
jeho naději, jeho pokoj a jeho radost.
Kéž požehnání Boha všemohoucího,
Otce, Syna a svatého Ducha,
spočine na vás
a zůstává s vámi
nyní a navěky.
Amen.
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20: Stromy
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista.
Stvořil jsi podivuhodný svět a řekl jsi, že je dobrý.
Svět byl beztvarý a pustý a ty jsi promluvil a vdechl mu život.
Třetího dne jsi stvořil stromy a řekl jsi, že jsou dobré.
I my říkáme, že jsou dobré,
neboť naše životy jsou nevysvětlitelně svázány s jejich životy.
Za opadavé a stále zelené vzdáváme díky,
za oslnivou škálu vzorů, které udržují život.
O jabloních a jasanech, o ořešácích a osikách,
o borovicích a břízách, o cypřiších a cedrech
říkáme, že jsou dobré.
Pane, náš Pane, jak vznešené je tvé jméno po celé zemi.
Sekvojovec obrovský, blahočet čilský, agonidka australská
chválí tvé jméno kořeny, kmenem, větvemi a listím.
Pane, náš Pane, jak vznešené je tvé jméno po celé zemi.
Šácholan viržinský, kokosovník ořechoplodý, dřín květnatý
chválí tvé jméno kořeny, kmenem, větvemi a listím.
V této době klimatického rozvratu jsou stromy naši spojenci, plíce Země,
jsou obydlím naděje.
Les je náš přítel, háje naši pomocníci, džungle se zasazují o spravedlnost.
Otče stvoření, Bože soucitu,
odstěhovali jsme se na východ od ráje,
jsme vyhnanci, jimž se stýská po domově,
stvoření sténá, strom života už není.
Otevřeli jsme dveře hříchu ekologického násilí a on nás udolal.
Lakotou vykořisťování,
kácením a pálením,
nadměrnou spotřebou
rozpoutal neomezený kapitalismus peklo proti lesům, hájům a džunglím.
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Otče stvoření, Bože soucitu,
zhřešili jsme a konali jsme to, co je zlé v tvých očích,
zatímco neomezený kapitalismus, živený konzumerismem a honbou za ziskem,
drancuje a plení, rabuje a przní
lesy, háje a džungle.
Co jsme to učinili? Smiluj se nad námi.
Co jsme to učinili? Smiluj se nad námi.
Otče stvoření, Bože soucitu,
vzpomínáme na tvého Syna, který byl přitlučen na kůl,
jehož krev byla vylita na dřevo kříže,
aby nám krvavým snímkem připomínala impérium zla a násilí,
lidskou krvelačnost a barbarství.
Naším hříchem je tam připevněn.
Otče stvoření, Bože soucitu,
vzpomínáme na tvého Syna, který byl přitlučen na kůl,
jehož krev byla vylita na dřevo kříže,
aby nám připomínala sebedarující, sebeobětující lásku.
V jeho slavném vzkříšení nám nabízíš naději
a voláš nás k novému způsobu bytí,
ke kněžskému úkolu obdělávat a chránit.
Otče stvoření, Bože soucitu,
neopustil jsi nás,
ale působíš skrze nás, abys přivedl své království.
Království spravedlnosti a pokoje,
království, v němž se nalézá strom k uzdravení všech národů.
Prosíme za stromy,
za lesy, háje a džungle.
Znovu nás povolej, abychom obdělávali a chránili,
střežili a ochraňovali,
až do dne, kdy
s radostí vyjdeme a budeme vedeni v pokoji,
hory a pahorky budou před námi zvučně plesat
a všechny stromy v poli budou tleskat.2

2

Srov. Iz 55, 12
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21: Oceány
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista.
Stvořil jsi podivuhodný svět a řekl jsi, že je dobrý.
Svět byl beztvarý a pustý a ty jsi promluvil a vdechl mu život.
Třetího dne jsi stvořil oceány,
pátého dne jsi naplnil moře rozmanitými živými bytostmi podle svých druhů.
A řekl jsi, že je to dobré.
I my říkáme, že jsou dobré,
neboť naše životy jsou nevysvětlitelně svázány s životem oceánů.
Za Atlantický, Arktický, Pacifický a Indický vzdáváme díky.
Za proudy, za vlny a za příboj, za oceány, jež jsou naplněny
hojnou a krásnou rozmanitostí života,
hemží se obrovskou pestrostí.
Země patří Pánu, ať se moře rozburácí a všichni, kdo jej obývají.
Žraloci a rejnoci, škeble a korýši, mořské želvy a plazi,
velryby a delfíni, mořští ptáci a ryby.
Říkáme, že jsou dobří.
Země patří Pánu, ať se moře rozburácí a všichni, kdo jej obývají.
Koníček mořský, ostenec Picassův, tuňák obecný
se podílejí na symfonii chvály.
Hrbatí delfíni z Indického oceánu, placky prostřední, žraloci Perezovi
se podílejí na symfonii chvály.
V této době klimatického rozvratu jsou oceány našimi spojenci,
obydlím naděje,
vypouštějí kyslík, pohlcují uhlík, dávají pravidelnost povětrnostním jevům.
Otče stvoření, Bože soucitu,
odstěhovali jsme se na východ od ráje,
jsme vyhnanci, jimž se stýská po domově.
Stvoření sténá, moře umírají.
Otevřeli jsme dveře hříchu ekologického násilí a on nás udolal
lakotou vykořisťování.
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Oceány jsou ničeny vrty a těžbou. Pane, smiluj se.
Oceány se okyselují vypouštěním uhlíku. Kriste, smiluj se.
Přílišný výlov působí vymírání. Pane, smiluj se.
Plastové znečištění působí nemoc a smrt. Kriste, smiluj se.
Oceány se odkysličují používáním umělých hnojiv. Pane, smiluj se.
Neomezený kapitalismus rozpoutal peklo proti mořím a oceánům
a proti všem, kdo je obývají.
Otče stvoření, Bože soucitu,
zhřešili jsme a konali jsme to, co je zlé v tvých očích,
zatímco neomezený kapitalismus živený konzumerismem a honbou za ziskem
drancuje a plení, rabuje a przní
moře a oceány.
Co jsme to učinili? Pane, smiluj se.
Co jsme to učinili? Pane, smiluj se.
Otče stvoření, Bože spravedlnosti,
vzpomínáme si na starý příběh,
jak se svět stal zlý a plný násilí a ty jsi odpověděl potopou.
Otče stvoření, Bože spravedlnosti,
podobně i my sklidíme to, co jsme zaseli,
protože ekologické násilí má za následek stoupající moře.
Ve své spravedlnosti pamatuj na milosrdenství.
Ve svém spravedlivém hněvu pamatuj na milosrdenství.
Otče stvoření, jenž hojíš všechny rány,
v tvém království budou všechny věci smířeny,
včetně oceánů a moří.
Ve svém milosrdenství nás znovu povolej, abychom působili smíření,
abychom obdělávali a chránili,
střežili a ochraňovali
oceány a moře
až do dne, kdy smrt pomine
a tvůj Syn utiší rozbouřené moře.
Amen.
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22: Půda
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista.
Stvořil jsi podivuhodný svět a řekl jsi, že je dobrý.
Svět byl beztvarý a pustý a ty jsi promluvil a život povstal.
Země vydala stromy a byliny, z prachu země jsi stvořil člověka.
Půda a bláto se podílí na tvém tvůrčím činu.
A řekl jsi, že je to dobré.
I my říkáme, že je to dobré,
protože naše životy jsou nevysvětlitelně svázány s životem půdy.
Z bohatství půdy rostou plodiny, zelenina a ovoce,
které udržují na živu ty, kdo tě uctívají – lidi i ne-lidi.
Půda je systém, který podpírá náš život, za to ti vzdáváme chválu.
Půda poskytuje ukotvení kořenům, za to ti vzdáváme chválu.
Půda zadržuje vodu a živiny, za to ti vzdáváme chválu.
Půdy jsou domovem myriády mikroorganismů a armády mikroskopických
živočichů, za to ti vzdáváme chválu.
V tomto čase klimatického rozvratu je půda naším spojencem,
naší přítelkyní, plní životně důležitou úlohu v propojeném ekosystému Země.
Chválíme tě za úrodnou půdu, z níž vyrůstá a dostává hlas symfonie chvály.
Otče stvoření, Bože soucitu,
odstěhovali jsme se na východ od ráje,
jsme vyhnanci, jimž se stýská po domově,
stvoření sténá, půda umírá.
Zradili jsme svou přítelkyni a dost možná sklidíme, co jsme zaseli.
Otevřeli jsme dveře hříchu ekologického násilí a on nás udolal.
Lakotou vykořisťování je úrodná půda znehodnocena, znečištěna a okyselena.
Bědujeme pro dvanáct milionů hektarů kdysi úrodné půdy, které jsou každý rok
ztraceny v důsledku desertifikace a sucha. Bědujeme, protože přibývání
znehodnocené půdy bude mít pravděpodobně vliv na výrobu potravin.
Bědujeme pro případy, kdy jsme dali přednost rychlému zisku před udržitelným
zemědělstvím. Bědujeme, protože kvůli užívání určitých druhů pesticidů, které
přinášejí okamžité zvýšení výnosů, ztrácí půda schopnost udržovat život.
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Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
tvůj syn chodil po této zemi složené z půdy a prachu
a snil o jiném světě,
o království, v němž jsou hladoví nasyceni a pokorní vysoko pozvednuti.
Kéž i my, kdo chodíme po této zemi, našlapujeme zlehka
a jako tvůj Syn jsme lidmi Království, kteří
sní a jednají,
obdělávají a chrání,
střeží a ochraňují,
sází a sklízejí,
udržují a rozvíjí
tento svět, který jsi učinil.
Kéž jsou naše srdce jako úrodná půda
místem, z nějž vyrůstají plody Ducha.
Kéž i my jako Ježíš sytíme hladové
a dbáme o půdu, z níž pokrm pochází.
Ať ve všech oblastech života míříme ke Králi a k přicházejícímu Království.
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista.
Stvořil jsi podivuhodný svět a řekl jsi, že je dobrý.
Svět byl beztvarý a pustý a ty jsi promluvil a život povstal.
Země vydala stromy a byliny, z prachu země jsi stvořil člověka.
Tobě buď chvála, čest a sláva.
Amen.
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23: Láska, radost a pokoj
Bože stvoření, Otče spravedlnosti,
tvé království je královstvím lásky, radosti a pokoje.
Za to ti vzdáváme chválu.
V tomto čase klimatického rozvratu
budou stoupající teploty působit jako spouštěč mnoha dalších hrozeb
všude po světě.
Kvůli nedostatku potravy a extrémním povětrnostním jevům
budou naši bližní trpět.
Naši bližní v zranitelných národech,
naši bližní v budoucích generacích.
Toto utrpení bude působit spolu s klimatickým apartheidem, v němž
budujeme zdi,
upřednostňujeme západní svět,
umlčujeme hlasy utlačovaných,
zatímco sebe zaměstnáváme konzumeristickým hedonismem.
V tomto čase klimatického rozvratu
připrav svou církev k lásce,
abychom byli společenstvím, jež nabízí místo u stolu,
aby své místo našli ti, kdo jsou na okrajích.
Připrav svou církev k lásce,
abychom naslouchali hlasům utlačených.
Připrav svou církev k lásce,
abychom milovali Pána Boha celým svým srdcem, duší a myslí
a milovali své bližní,
globální i budoucí,
jako sebe sama.
Odejmi od nás naše modlářská srdce,
která konzumují víc, než potřebujeme, na úkor těch, kdo jsou nejzranitelnější.
Bože stvoření, Otče spravedlnosti,
tvé království je královstvím lásky, radosti a pokoje.
Za to ti vzdáváme chválu.
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V tomto čase klimatického rozvratu
budou stoupající teploty působit jako spouštěč mnoha dalších hrozeb
všude po světě.
Zatímco se šíří klimatický žal,
zatímco to, v co lidé doufali, se zdá být v troskách,
zatímco se šíří truchlení a smutek.
Ve světě klimatického žalu
připrav svou církev k naději a radosti,
abychom mluvili pravdu v kultuře zoufalství.
Připrav svou církev k naději a radosti,
abychom slavili dar života s prostotou a vděčností.
Připrav svou církev k naději a radosti,
abychom byli zakořeněni a ukotveni v naději a radosti Ježíšově.
Odejmi od nás naše modlářská srdce,
která dovedou zbloudit po cestách popírání a zoufalství.
Učiň nás v Kristu realisty naplněnými nadějí a radostí.
Bože stvoření, Otče spravedlnosti,
tvé království je královstvím lásky, radosti a pokoje.
Za to ti vzdáváme chválu.
V tomto čase klimatického rozvratu
budeme svědky toho, jak stoupající teploty působí jako spouštěč dalších hrozeb
všude po světě.
Kvůli nedostatku potravy a zvýšené migraci uvidíme vznikat nové konflikty,
které mohou mít za následek dlouhotrvající násilí lokální, regionální, globální.
Pane, smiluj se.
V tomto světě klimatického rozvratu
připrav svou církev k míru,
abychom působili pokoj, v němž se zakládá uzdravení národů.
Připrav svou církev k míru,
abychom vzali na sebe kříž a odložili meč.
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Připrav svou církev k míru,
aby naše jednání bylo utvářeno sebedarující, sebeobětující láskou.
Připrav svou církev k míru,
abychom působili pokoj pro pokojné království.
Odejmi od nás naše modlářská srdce,
která se koří nacionalismu a militarismu na úkor těch nejzranitelnějších.
Bože stvoření, Otče spravedlnosti,
tvé království je královstvím lásky, radosti a pokoje.
Za to ti vzdáváme chválu.
Tobě buď všechna chvála, čest a sláva.
Amen.
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24: Prorocké společenství
Buď pochválen, Otče stvoření, Bože spravedlnosti,
jenž jsi rozmanitými způsoby povolal proroky, kteří
dávali hlas nové skutečnosti,
mluvili pravdu v kultuře popírání,
působili naději v kultuře zoufalství.
Buď pochválen, Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista.
Promluvil jsi zřetelně a rozhodně v Bohočlověku Ježíši Kristu.
Chodil po této zemi, ohlašoval a znázorňoval Boží království.
Svou smrtí zasadil smrtelnou ránu smrti samé.
Svým vzkříšením vítězně vládne a nabízí naději pro
jednotlivce,
církev,
národy
a svět.
Otče stvoření, Bože spravedlnosti,
náš svět je ohrožen, lodička lidstva se zmítá
v bouřích vykořisťování a vymírání.
Mnozí popírají, mnozí jsou zoufalí.
Pane, smiluj se.
Existence lidstva je ohrožena.
Co jsme to učinili? Pane, smiluj se.
Lidstvo vydrancovalo a vyplenilo tvé dobré stvoření.
Co jsme to učinili? Pane, smiluj se.
Lidstvo čelí obtížným desetiletím v důsledku svého ekologického násilí.
Co jsme to učinili? Pane, smiluj se.
A tak,
se zkroušenými srdci a slzami v očích,
vzhlížíme k tobě,
Otče stvoření,
když poznáváme, že jsi promluvil
a zřetelně se zjevil
ve svém Synu.
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Otče stvoření, Bože spravedlnosti,
dotkni se našich rtů, očisti naše srdce,
aby tvá církev byla znovu prorockým společenstvím.
Abychom, jako tvůj Syn, ve své nejtemnější hodině
byli služebným společenstvím,
jehož jednání je utvářeno sebedarující, sebeobětující láskou.
Abychom, jako tvůj Syn, ve své nejtemnější hodině
byli světlem národů a konali pro smíření všech věcí.
Kéž i my, jako dávní proroci, mluvíme pravdu v kultuře popírání.
Kéž i my, jako dávní proroci, působíme naději v kultuře zoufalství.
Pomáhej nám vyprávět příběhy,
zpívat písně,
milovat a být milováni,
obdělávat a chránit,
střežit a ochraňovat,
postavit se a promluvit
a žít tak, abychom nabízeli čerstvé nápady a naději,
které dovedou překonat mýty a ideologie,
které nás dovedly až tam, odkud nevidíme cestu zpět.
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
znovu nás oživ svým Duchem,
nadějí Bohočlověka Ježíše.
Dej nám, abychom se mu připodobnili,
abychom ohlašovali a znázorňovali Boží království.
Jeho smrtí byla zasazena smrtelná rána smrti samé.
Tak ať jsme i my naplněni sebedarující, sebeobětující láskou,
která vychází vstříc umírajícímu světu s nadějí vyvěrající ze vzkříšení.
Inspiruj nadějí nás, naše církve a svět
až do dne, kdy budou všechny slzy setřeny.
Buď pochválen, Otče stvoření, Bože spravedlnosti,
a pochválen buď tvůj Syn, který vládne sebedarující, sebeobětující láskou.
Tobě buď všechna chvála, čest a sláva.
Amen.
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25: Uskutečňovat a účastnit se
Otče stvoření, Bože spravedlnosti,
tvůj Syn ohlašoval Boží království a přiváděl ho k bytí.
Ukázal nám, jak vypadá.
Uzdravoval nemocné,
vítal ty, kdo jsou na okraji,
jednal se zranitelnými s důstojností.
Jemu buď všechna chvála.
Tvůj Syn uskutečňoval Boží království a účastnil se ho,
ukázal nám, že láska něco znamená,
sebedarující, sebeobětující láska.
Že láska je sloveso,
že láska dokáže mnoho změnit.
Jemu buď všechna chvála.
Tvůj Syn ohlašoval Boží království a přiváděl ho k bytí,
věděl, co jeho město čeká.
Plakal,
volal k pokání,
hájil mír v kultuře násilí.
Jemu buď všechna chvála.
Tvůj Syn uskutečňoval Boží království a účastnil se ho,
když říkal pravdu mocným,
převracel stoly,
zval ke stolu ty, kdo jsou odsunuti na okraj,
a byl přibit na kříž.
Jemu buď všechna chvála.
Otče stvoření, Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
i my jsme uslyšeli volání Božího království,
vnitřní puzení žít autenticky v této kultuře popírání a zoufalství.
I my jsme plakali, když jsme viděli, co přijde na tento svět.
Když teploty stoupají,
když hladiny oceánů stoupají,
Pane, smiluj se.
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Když je častější neúroda,
když jsou častější boje o zdroje,
Pane, smiluj se.
Když přibývá úzkosti,
když přibývá vyhynulých druhů,
Pane, smiluj se.
A přece, i my jsme uslyšeli královské povolání
ohlašovat Boží království a přivádět ho k bytí.
Kéž hledíme k Ježíši, abychom byli Ježíši podobní,
abychom přinášeli světu uzdravení,
vítali klimatické uprchlíky
a jednali s těmi, kdo jsou ve světě nejzranitelnější, s důstojností.
Vystroj a uschopni nás, Otče, k tomuto královskému povolání.
I my jsme uslyšeli volání Božího království
uskutečňovat Boží království a účastnit se ho.
Kéž hledíme k Ježíši, abychom byli Ježíši podobní,
abychom žili životy utvářené sebedarující, sebeobětující láskou,
ukazovali, že láska je sloveso,
že láska dovede mnoho změnit.
Vystroj a uschopni nás, Otče, k tomuto královskému povolání.
Uslyšeli jsme královské povolání
ohlašovat Boží království a přivádět ho k bytí,
oplakávat to, co na nás dopadá,
volat k pokání a k rekalibraci od ekologického násilí,
působit pokoj ve světě rostoucího militarismu a klimatických konfliktů.
Vystroj a uschopni nás, Otče, k tomuto královskému povolání.
Uslyšeli jsme královské povolání
ohlašovat Boží království a přivádět ho k bytí,
říkat pravdu mocným, kteří nás svou politikou vrhají hlouběji
do klimatického rozvratu,
mít odvahu a moudrost převrhnout stoly neomezeného kapitalismu,
které utlačují chudé,
zvát ke stolu ty, kdo jsou vyloučeni zdmi klimatického apartheidu,
vzít svůj kříž a následovat tvého Syna.
Vystroj a uschopni nás, Otče, k tomuto královskému povolání.
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Otče stvoření, Bože spravedlnosti,
zázrak Boží milosti neznamená pasivitu.
Uschopni nás svým Duchem
k svaté vzpouře pro království,
pro všechno, co je dobré, pravdivé a krásné.
Až do dne, kdy nastane konec,
kdy neomezený kapitalismus a ekologické násilí už nebudou
a království bude odevzdáno tobě.
Tomu, který sedí na trůně,
a Beránkovi,
buď všechna chvála, čest a sláva.
Amen.
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26: Žalozpěv společenství
Otče stvoření, Bože soucitu.
Stvořil jsi úžasný svět, svět plný možností.
Prohlásil jsi, že je dobrý.
Za to ti vzdáváme díky.
Tobě buď chvála, čest a sláva.
Za to ti vzdáváme díky.
Tobě buď chvála, čest a sláva.
Otče stvoření, Bože soucitu,
Tento svět už není takový, jaký jsi ho zamýšlel.
Lidstvo zradilo své povolání obdělávat a chránit.
Stvoření sténá.
Proto lkáme, Pane, smiluj se.
Proto naříkáme, Kriste, smiluj se.
Jen naší vinou
sklízíme, co jsme zaseli.
Jen naší vinou
hladiny oceánů stoupají.
Proto lkáme, Pane, smiluj se.
Proto naříkáme, Kriste, smiluj se.
Jen naší vinou
jsou lesy ničeny.
Jen naší vinou
se hemží kobylky.
Proto lkáme, Pane, smiluj se.
Proto naříkáme, Kriste, smiluj se.
A tak teď se slzami v očích hledíme k tobě,
s lítostí,
s kajícností,
vědomi si obtížných desetiletí, jimž čelíme,
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zatímco teploty stoupají,
další druhy vymírají
a my se vyrovnáváme s tím, že naše existence je ohrožena.
Pro naše děti, Pane, smiluj se.
Pro naše vnoučata, Kriste, smiluj se.
Pro ty, kdo jsou ve světě nejzranitelnější, Kriste, smiluj se.
Otče stvoření, Bože soucitu,
probuď nás z dřímoty,
znovu nás vystroj, abychom byli spravedlivým Božím lidem.
Otče stvoření, Bože soucitu,
probuď nás z dřímoty,
znovu nás vystroj k našemu kněžskému a prorockému povolání.
Abychom říkali pravdu v kultuře popírání,
abychom působili naději v kultuře zoufalství,
abychom čelili tomu, co přijde, láskyplným jednáním.
Abys nás v nejtemnější hodině lidstva oživil,
abychom obvazovali rány těch, kdo
jsou skřípnuti pod koly klimatické nespravedlnosti,
abychom v nejtemnější hodině lidstva měli odvahu
zarazit příčel do kola klimatické nespravedlnosti.
Otče stvoření, Bože soucitu,
Stvořil jsi úžasný svět, svět plný možností.
Prohlásil jsi, že je dobrý.
Ve svém zármutku,
ve svém truchlení
vzdáváme díky.
Tobě buď chvála, čest a sláva.
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