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Úvod
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli shromáždit své společenství k oslavě Doby stvoření. Každý
rok od 1. září do 4. října se křesťanská rodina sjednocuje k této celosvětové oslavě v modlitbě
a jednání k ochraně našeho společného domova.
Jako Ježíšovi učedníci všude po světě sdílíme povolání pečovat o stvoření. Jsme stvořeni spolu
se vším ostatním, jsme částí toho, co Bůh stvořil. Naše zdraví je těsně propojeno se zdravím
Země. Radujeme se z příležitosti chránit náš společný domov a všechny bytosti, které ho sdílí.
Letošním tématem Doby stvoření je Naslouchejte hlasu stvoření.
Tento Průvodce Vám pomůže seznámit se s Dobou stvoření a naplánovat oslavu. Na webu
najdete více materiálů, včetně webinářů, modlitebních setkání, FB stránky a fotografií.
Navštivte SeasonOfCreation.org, kde všechny materiály najdete.

Řídící výbor Doby stvoření
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Pozvánka k slavení Doby stvoření
od představitelů církví
Drazí bratři a sestry v Kristu!
Doba stvoření je každoroční křesťanská oslava, při níž společně nasloucháme nářku stvoření
a odpovídáme na něj: ekumenická rodina po celém světě se sjednocuje k modlitbě a ochraně
našeho společného domova.
Začíná 1. září, což je Světový den modliteb za péči o stvoření, a končí 4. října, kdy si lidé v mnoha
křesťanských denominacích připomínají památku svatého Františka z Assisi, patrona ekologie.
Letos se sjednocujeme kolem tématu „Naslouchejte hlasu stvoření“.
Žalmista říká: „Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává
jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. … hlas od nich nelze slyšet. [A přece] jejich tón
zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě“ (Žalm 19, 1-4).
Během Doby stvoření nám naše společná modlitba a jednání mohou pomoci naslouchat hlasům
těch, kdo jsou umlčováni. V modlitbě naříkáme nad jednotlivci, společenstvími, druhy
a ekosystémy, jež jsou ztraceny, a nad těmi, jejichž obživa je ohrožena ztrátou životního prostoru
a klimatickou změnou. V modlitbě se zaměřujeme na nářek Země a nářek chudých.
Kéž tato Doba stvoření 2022 obnoví naši ekumenickou jednotu, obnoví a sjednotí nás poutem
pokoje v jednom Duchu, v našem povolání pečovat o náš společný domov. A kéž je toto období
modlitby a jednání časem, kdy nasloucháme hlasu stvoření, aby naše životy slovy i skutky
ohlašovaly radostnou zvěst pro celou Zemi.
V Boží milosti
členové Poradního výboru Doby stvoření
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Členové Poradního výboru Doby stvoření:
Bishop Marc Andrus, Episcopal Diocese of California
Rev. Dr Dave Bookless, Director of Theology, A Rocha
Rev. Ed Brown, Care of Creation and Lausanne Catalyst for Creation Care
Bishop Rt. Rev. Malayil Sabu Koshy Cherian, National Council of Churches in India
Dr. Celia Deane-Drummond, Director, Laudato Si' Research Institute, Campion Hall,
University of Oxford
Josianne Gauthier, Secretary General, CIDSE
Rev. Norm Habel, Season of Creation Project, Adelaide
Dr. Hefin Jones, Executive Committee, World Communion of Reformed Churches
Metropolitan of Zimbabwe Serafim Kykotis, Greek Orthodox Archbishopric of Zimbabwe
and Angola
Mr. Marcelo Leites, General Secretary, World Student Christian Federation
Fr. Martin Michalíček, Secretary General, Consilium Conferentiarum Episcoporum
Europae Sr. Patricia Murray, Executive Secretary, International Union Superiors General
Rev. Tony Franklin-Ross, Ecumenical Relationships, World Methodist Council
Sr. Alessandra Smerilli, Secretary of the Dicastery for Promoting Integral Human
Development Dr. Paulo Ueti, Theological Advisor & Latin American Regional Director,
Anglican Alliance Bishop Graham Usher, Church of England lead Bishop on the Environment
Dr. Ruth Valerio, Director Global Advocacy and Influencing,
Tearfund Dr. Konstantinos Zormpas, Orthodox Academy of Crete
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Téma Doby stvoření 2022:
Naslouchejte hlasu stvoření
Každý rok ekumenický Řídící výbor, který vydává tento Průvodce slavením, předkládá téma pro
Dobu stvoření. Tématem pro rok 2022 je Naslouchejte hlasu stvoření.
Během pandemie COVID-19 mnoho z nás poznalo, jaké to je být umlčen v rozhovoru. Lidé, kteří
používají nějakou platformu, často nemohou sami sobě zapnout zvuk a nechat svůj hlas zaznít.
Mnozí další vůbec nemají přístup k digitálním platformám, a tak jejich hlasy nejsou slyšet nikdy.
Mnoho hlasů je umlčováno ve veřejném diskursu kolem klimatické změny a etiky péče o Zemi.
Jsou to hlasy těch, kdo trpí dopady klimatické změny. Jsou to hlasy těch, kdo uchovávají
moudrost generací o tom, jak žít vděčně v mezích daných půdou. Jsou to hlasy příslušníků mizící
rozmanitosti druhů. Je to hlas Země. Téma Doby stvoření 2022 nám připomíná potřebu
naslouchat hlasům celého stvoření.
Žalmista (Ž 19, 1-4) uznává, že naslouchat hlasu stvoření vyžaduje jistý druh naslouchání, který
je čím dál vzácnější. V ekumenické křesťanské rodině je mnoho rozmanitých tradic, které nám
mohou pomoci znovu nalézt svou schopnost naslouchat hlasu stvoření. Některé z nejranějších
křesťanských spisů odkazují ke koncepci stvoření jako knihy, z níž se dá vyčíst poznání Boha.
Teologická tradice knihy stvoření se vine jako červená nit od spisů Origena přes patristické
autory, jako byli Tertulián, Basil z Cesarey a další. Stejně jako žalmista nám svatý Maxim
připomíná, že celý kosmos chválí a velebí Boha „tichými hlasy“ a že chvála není slyšet, dokud jí
nedáme hlas, dokud nezačneme chválit Boha ve stvoření a spolu s ním. Sv. Augustin píše:
„[Stvoření] je božská stránka, jíž musíš naslouchat; je to kniha vesmíru, již musíš pozorovat.
Stránky Písma mohou číst jen ti, kdo umí číst a psát, zatímco každý, i ten, kdo je negramotný,
může číst knihu vesmíru.“ Martin Luther napsal: „Bůh napsal [evangelium] nejen do knih, ale
i do stromů a ostatních tvorů.“
Biblické „knihy“, nebo svitky, byly určeny k tomu, aby se četly nahlas, a tedy mělo být slyšet
mluvené slovo. Biblické knihy zaznamenané do svitků měly být čteny nahlas, měly být
vdechovány do společenství a slyšeny při veřejném hlasitém čtení. Žalmista, který prohlašuje,
že stvoření oznamuje Boží dílo, ví také to, že kniha Písma dokonale oživuje duši, prosté činí
moudrými, rozradostňuje srdce a osvětluje oči (Ž 19, 7-8). Kniha stvoření a kniha Písma se mají
číst jedna vedle druhé.
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Mezi těmito dvěma knihami je potřeba pečlivě rozlišovat, aby se nesetřela hranice mezi
rozumem a zjevením. Ale to, co „slyšíme“ ze stvoření, je více než metafora založená na našem
porozumění ekologii a klimatické vědě. Je to více než biologické a fyzikální vědy, které utvářely
dialog mezi teologií a přírodními vědami od časů vědecké revoluce. Ve své encyklice o víře
a rozumu papež Jan Pavel II. uznává, že zatímco srdcem Božího zjevení je Kristus, stvoření bylo
prvním dějištěm tohoto zjevení. Harmonie, které vznikají, když kontemplujeme knihu stvoření
a knihu Písma, utvářejí naši kosmologii ohledně toho, kdo jsme, kde jsme a jak jsme povoláni
žít ve správných vztazích s Bohem a s našimi spolutvory.
Kontemplace nás otevírá pro mnoho způsobů naslouchání knize stvoření. Žalm 19 říká, že
tvorové k nám promlouvají o Stvořiteli. Harmonická rovnováha biologicky rozmanitých ekologií
a bolestný nářek stvoření jsou společně ozvěnami Božství, neboť všichni tvorové mají stejný
původ a cíl v Bohu. Naslouchání hlasů našich spolutvorů je jako vnímání pravdy, dobra nebo
krásy skrze život lidského přítele nebo člena rodiny. Když se učíme naslouchat těmto hlasům,
pomáhá nám to uvědomovat si Trojici, v níž stvoření žije, pohybuje se a má bytí. Jürgen
Moltmann volá po „rozpoznání Boha, který je přítomen ve stvoření, který svým svatým Duchem
dovede přivést muže a ženy k smíření a pokoji s přírodou.“
Křesťanská tradice nám pomáhá, když se učíme naslouchat knize stvoření. Křesťanská
spiritualita nabízí hojnost praktik, které naše těla připravují ke kontemplaci v slovech i v tichu.
Liturgické a duchovní praktiky mohou konat děti i dospělí. Rozvíjení spirituality aktivního
naslouchání nám pomáhá zaslechnout hlas Boha a našich bližních uprostřed hluku
destruktivních narativů. Kontemplace nás posouvá od zoufalství k naději, od úzkosti k činu!
Pro křesťany drží Ježíš Kristus tyto dvě knihy – knihu stvoření i knihu Písma – společně. Když
čelíme realitě roztříštěnosti, utrpení a smrti, stává se Kristovo vtělení a vzkříšení nadějí na
smíření a uzdravení Země. Kniha Písma ohlašuje Boží slovo, abychom mohli jít do světa a číst
knihu stvoření způsobem, který toto evangelium předjímá. Naopak kniha stvoření nám pomáhá
naslouchat knize Písma z pohledu celého stvoření, které toužebně očekává radostnou zprávu.
Kristus se stává klíčem k rozpoznání Božího daru a příslibu pro celé stvoření, zvláště pro ty, kdo
trpí, a pro ty, kdo jsou pro nás již ztraceni.
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Během Doby stvoření nám naše společná modlitba a jednání může pomoci naslouchat hlasům
těch, kdo jsou umlčováni. V modlitbě lkáme nad jednotlivci, společenstvími, druhy a ekosystémy, jež jsou ztraceny, a nad těmi, jejichž živobytí je ohroženo ztrátou životního prostoru
a klimatickou změnou. V modlitbě se zaměřujeme na nářek Země a nářek chudých.
Bohoslužebná společenství mohou zesílit hlasy mladých lidí, původních obyvatel, žen
a ohrožených společenství, které nejsou ve společnosti slyšet. Skrze slavení liturgie, veřejné
modlitby, symbolické jednání a aktivní obhajobu si můžeme připomínat ty, kdo ztratili své
domovy nebo zmizeli z veřejných prostor a politických procesů.
Naslouchání hlasu stvoření nabízí členům křesťanské rodiny bohaté podněty pro mezináboženský a interdisciplinární dialog a praxi. Křesťané kráčí po cestě společně s těmi, kdo
uchovávají různé druhy poznání a moudrosti ve všech kulturách a sektorech života. Když lidé
naslouchají hlasu celého stvoření, připojují se k našemu povolání pečovat o společný domov.
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Modlitba pro Dobu stvoření 2022
Stvořiteli všeho,
z tvého společenství lásky vyšlo tvé Slovo, aby vytvořilo symfonii života, jenž zpívá tvou
chválu.
Svou svatou Moudrostí jsi učinil Zemi, aby vydala rozmanitost tvorů, kteří tě chválí svým bytím.
Den po dni promlouvají, noc co noc zjevují poučení.
Povolal jsi lidi, aby obdělávali a chránili tvou zahradu. Vložil jsi nás do správných vztahů
s každým tvorem, abychom mohli naslouchat jejich hlasům a učili se chránit podmínky pro
jejich život. Ale my se obracíme k sobě a pryč od svých spolutvorů.

Zavíráme uši a nenasloucháme tomu, co nám naši spolutvorové radí. Nenasloucháme nářku
chudých a potřebám těch, kdo jsou nejzranitelnější. Umlčujeme hlasy těch, kdo uchovávají
tradice, které nás učí pečovat o Zemi. Zavíráme své uši před tvým tvůrčím, usmiřujícím
a udržujícím Slovem, které nás volá skrze Písma.
Naříkáme nad ztrátou druhů, které byly stvořeny spolu s námi a již nikdy nepromluví, a nad
ztrátou jejich životního prostoru. Oplakáváme ztrátu lidských kultur, spolu s životy a živobytím
těch, kdo byli zbaveni svých domovů nebo zahynuli. Stvoření sténá, když lesy praskají a zvířata
prchají před plameny útlaku, jež jsme zažehli svou neochotou naslouchat.
V této Době stvoření tě prosíme, abys nás povolal, jako z hořícího keře, udržujícím ohněm
svého Ducha. Dýchni na nás. Otevři naše uši a pohni naše srdce. Obrať nás od pohledu dovnitř.
Nauč nás rozjímat tvé stvoření a naslouchat hlasu každého tvora, který ohlašuje tvou slávu.
Neboť „víra pochází ze slyšení“.
Dej nám srdce, abychom naslouchali radostné zprávě tvého příslibu, že obnovíš tvář Země.
Osviť nás svou milostí, abychom následovali Krista, když se učíme našlapovat zlehka na této
posvátné půdě. Naplň nás nadějí, že ohně útlaku uhasíš světlem své uzdravující lásky, která
udržuje náš společný domov.
Ve jménu toho, který přišel ohlásit radostnou zvěst celému stvoření, Ježíše Krista.
Amen.
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Logo pro Dobu stvoření 2022: Hořící keř
„Slyšel jsem jejich nářek… Znám jejich utrpení… Pojď! Pošlu tebe… Budu s tebou.“
(Ex 3, 1-12)

Symbolem Doby stvoření 2022 je hořící keř. Zveme vás, abyste tento symbol používali při svých
oslavách. V současné době převažují nepřirozené ohně, které jsou známkou ničivého dopadu
klimatické změny na ty, kdo jsou na naší planetě nejzranitelnější. Lidská lačnost, proměna
rozsáhlých oblastí v poušť a špatné využívání půdy mají za následek rozpad ekosystémů, ničení
životního prostoru, ztrátu obživy a druhů, k níž dochází zneklidňujícím tempem. Stvoření naříká,
když lesy praskají, živočichové prchají a lidé jsou nuceni migrovat v důsledku ohňů útlaku,
které jsme zažehli.
Naopak oheň, který zaujal Mojžíše, když pásl své stádo na hoře Chorebu, nepozřel onen keř. Byl
to plamen Ducha, který zjevoval přítomnost život udržujícího Boha. Tento posvátný oheň
potvrdil, že Bůh slyšel nářky trpících, a přislíbil, že bude s námi, když ho ve víře následujeme
k vysvobození z útlaku. Během této Doby stvoření nás tento symbol zve, abychom naslouchali
hlasu stvoření a ve víře odpovídali uctíváním, pokáním a jednáním.
Mojžíšovi bylo řečeno, aby si zul obuv, neboť stojí na posvátné půdě v Boží přítomnosti. Kéž nás
tento symbol pohne, abychom zuli „obuv“ svých neudržitelných způsobů života, které nás
oddělují od stvoření a od Stvořitele, abychom rozjímali své spojení s posvátnou půdou, na níž
žijeme, a naslouchali hlasu stvoření.
V Příloze 4 tohoto Průvodce najdete náměty na to, jak vytvořit hořící keř, který můžete využít
při přípravě a oslavách letošní Doby stvoření.
Až budete slavit tuto Dobu stvoření, zapalte svíčky nebo nový velikonoční oheň, ozdobte keř
tam, kde se budete modlit a jednat, a buďte naplněni nadějí, že ohně útlaku budou uhašeny
světlem Boží uzdravující lásky, která udržuje náš společný domov.
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Jak slavit Dobu stvoření
Doba stvoření je čas obnovy našeho vztahu se Stvořitelem a celým stvořením skrze modlitbu,
obrácení a závazek. Je to každoroční ekumenická liturgická doba, během níž se modlíme
a jednáme společně jako křesťanská rodina ve prospěch našeho společného domova.
Dobu stvoření lze slavit mnoha způsoby. Ekumenická síť pro Dobu stvoření předkládá návrhy,
které najdete níže. Můžete navštívit stránky SeasonofCreation.org, kde najdete další návrhy
a kampaně, včetně iniciativ pro konkrétní denominace.
Když plánujete svou událost, zaregistrujte ji na webu SeasonOfCreation.org. Vaše oslava bude
vidět na celosvětové mapě Season of Creation, bude inspirovat jiné a zvýší se účast. Budeme
Vás také kontaktovat a pošleme Vám další podklady.
Ať budete slavit jakkoli, sdílejte své prožitky!

Fotky a videa
● Nezapomeňte fotit své společenství během události. Vaše fotky uvidí lidi po celém
světě a mohou je podnítit k modlitbě a jednání k ochraně stvoření. Požádejte
účastníky o svolení, abyste jejich fotografie mohli sdílet, a nedělejte fotky dětí bez
svolení jejich rodičů. Vložte své fotky na SeasonOfCreation.org.

Sociální média a blogy
●

Během plánování a průběhu oslavy sdílejte obrázky a příběhy na sociálních médiích.
Přidejte ke svým postům či tweetům #SeasonofCreation a ony se objeví na webu
Season of Creation. Můžete také sledovat naše stránky na Facebook a Twitter.

● Přidejte se k naší anglické Facebook stránce a sdílejte své zkušenosti.
●

Napište na blog o Vaší oslavě Doby stvoření a použijte #SeasonofCreation, sdílejte
na svých profilech a na farních webech.
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Modlitba a bohoslužba
Modlitba je středem našeho života. Když se společně modlíme, prohlubuje se náš vztah
s Bohem a mezi sebou, posiluje se naše víra a dostáváme nové dary Ducha. Jak řekl Ježíš:
„Kde jsou dva neb tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já s nimi“ (Mt 18, 20).

Zvažte výrobu banneru pro Dobu stvoření, který by mohl viset ve vašem kostele či
organizaci během týdnů Doby stvoření. Pokud vedete bohoslužby, můžete také zvážit
použití liturgických oděvů s logem Doby stvoření.
Předlohy pro bannery a liturgické oděvy jsou na webu Season of Creation ke stažení. Můžete
je pak donést do místní tiskárny na papír či textil.

Následující poznámky Vám pomohou s plánováním modlitebního či bohoslužebného
shromáždění během Doby stvoření.

Poznámky k liturgickým čtením a kázáním pro Dobu stvoření
Poznámky ke kázáním v angličtině najdete na www.preachingforgodsworld.org

1. čtení

žalm

2. čtení

evangelium

4. září

Jer 18, 1-11

139, 1-6.13-18

Flm 1-21

Lk 14, 25-33

11. září

Jer 4, 11-22,
22-28

14

1 Tim 1, 12-17

Lk 15, 1-10

18. září

Jer 8, 18-9, 1

79, 1-9

1 Tim 2, 1-7

Lk 16, 1-13

25. září

Jer 32, 1-3a,
6-15

91, 1-6.14-16

1 Tim 6, 6-19

Lk 16, 19-31

2. října
Svatý
František

Pláč 1, 1-6

137

2 Tim 1, 1-14

Lk 17, 5-10
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Uspořádejte ekumenickou bohoslužbu
Prostým a krásným způsobem, jak oslavit Dobu stvoření, je bohoslužba. Slavení bohoslužby ve
společenství vlastní církve je vítáno, tato doba však nabízí vzácnou příležitost propojit se
s křesťany mimo vaši denominaci či síť.
Máte-li do toho chuť, kontaktujte místní křesťanská společenství jiných denominací a zeptejte
se duchovních nebo koordinátorů pro spravedlnost, jestli by měli chuť spolupracovat s vámi při
uspořádání ekumenické bohoslužby k oslavě Doby stvoření. Pokud pošlete email, přiložte odkaz
na webové stránky Doby stvoření a informace o ní.
Vzhledem k letošnímu tématu uvažujte o tom, jak můžete povzbudit lidi, aby rozjímali o hlasech
těch, kdo jsou ve vašem společenství nejzranitelnější, a záměrně je zesilovali. Můžete také
konat sbírku na podporu určité věci.
Začněte seznamem „Na co nezapomenout“ na str. 39. Požádejte všechna zúčastněná
společenství, aby konání bohoslužby zveřejnila. Když informace o ní zveřejníte na sociálních
médiích, v tisku a v internetových médiích, přijde více lidí a oslava bude rozmanitá a dynamická.
Na webu Doby stvoření najdete vzorové letáky, příspěvky do oběžníků a ohlášky. Vedení
bohoslužby svěřte jednomu duchovnímu nebo skupině duchovních ze zúčastněných církví.
V Příloze 1 na s. 28 najdete návrh ekumenické bohoslužby, která byla vytvořena pro Dobu
stvoření 2022. Můžete ji přizpůsobit svému kontextu a využít.
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Ekumenická bohoslužba pro Dobu stvoření
Ekumenická pracovní skupina vytvořila pořad modlitby založený na letošním tématu, jímž je
Naslouchejte hlasu stvoření. Doporučujeme Vám, abyste tuto bohoslužbu využili k vyznačení
začátku a konce letošní Doby stvoření, při událostech, které budete v jejím průběhu pořádat,
nebo abyste prvky z této bohoslužby zapojili do modlitby svého společenství po celou dobu.
Při plánování bohoslužby zvažte zapojení symbolu hořícího keře jako symbolu toho, že Vaše
společenství má v úmyslu zout si obuv, uznat, že Země je posvátná půda, a naslouchat hlasu
Boha a hlasu stvoření, které chválí Boha. Můžete také v prostoru rozmístit přírodniny, aby ve
Vaší bohoslužbě byl slyšet hlas půdy a hlasy tvorů, kteří sdílí náš společný domov.
Úplný text bohoslužby najdete na s. 28 tohoto Průvodce.

Zapojte témata související se stvořením a hořící keř
do nedělní liturgie
Povzbuďte svého kazatele či kněze, aby během Doby stvoření kázal o stvoření a aby zapojil
témata související se stvořením do modliteb a biblických hodin. Lekcionáře každý týden
poskytují příležitost zkoumat některé z témat Doby stvoření. Náměty na kázání a reflexe ke
všem čtením pro každý týden Doby stvoření najdete na www.preachingforGodsworld.org.
Zvažte, jak by se témata související se stvořením dala zapojit do jiných aspektů bohoslužby, jako
je přinášení darů, eucharistické modlitby, prosby dětí a další.
Můžete také vytvořit hořící keř v kostele nebo na zahradě u kostela jako symbol toho, že Vaše
společenství je odhodláno zout si obuv, uznat, že Země je posvátná půda, a naslouchat hlasu
Boha a hlasu stvoření, které Boha chválí. Můžete také pozvat své společenství, aby se modlilo
za ty, kdo jsou nejzranitelnější. Keř může být přítomen při slavení liturgie a jiných příležitostech
po celou Dobu stvoření jako symbol toho, že Vaše společenství má v úmyslu Naslouchat.
V Příloze 4 na s. 41 najdete návrhy na to, jak hořící keř vytvořit.
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Konejte bohoslužbu venku
Abyste plně oslavili Boží stvoření, je dobré, kdykoli je to praktické, slavit bohoslužbu pod širým
nebem a uctívat Boha v kontextu jeho stvoření, které již Boha výmluvně uctívá, neboť každý
tvor, i hory, řeky a stromy, uctívají Pána prostě tím, že dělají to, k čemu je Bůh stvořil.
Doporučujeme vyhledat místo, které má význam pro životní prostředí. Pokud je to místo
ověnčené přírodní krásou, účelem by bylo vzdát díky Bohu a vyjádřit závazek k ochraně tohoto
místa a jemu podobných. Pokud je to místo, které trpí zhoršením životního prostředí, záměrem
bohoslužby by bylo vyznávat hříchy vůči přírodě, oplakávat hlasy spolutvorů, kteří jsou ztraceni,
a zavázat se k uzdravujícímu a obnovujícímu jednání.
Podle toho, jaký styl bohoslužby preferujete, a také podle počasí zvažte spíše neformální
bohoslužbu či kratší eucharistickou slavnost, která zahrnuje prvky ekumenické bohoslužby
předložené v tomto Průvodci, nebo jiné liturgie zaměřené na stvoření.
Pro přinášení darů poproste děti a dospělé, aby shromáždili symboly přírody a přinesli je ke
svatému stolu jako „plody země a plody lidské práce“ spolu s chlebem a vínem, aby tak
připomínaly hlasy celého stvoření, které se této hostiny účastní.
Zahrňte také okamžik ticha a propojte se beze slov s písní stvoření, které oslavuje Boha. Během
přinášení darů můžete také přehrát píseň ptáků či velryb, místo abyste zpívali sami.

Místo kázání se rozdělte do skupinek k společnému studiu Bible
Do místa uctívání postavte symbol hořícího keře. Pozvěte lidi, aby se modlili za a spolu s tvory,
kteří byli umlčeni, nebo potřebují být vyslyšeni. Keř může být také přítomen při slavení liturgie
a při událostech během celé Doby stvoření jako symbol toho, že společenství je odhodláno
naslouchat hlasu stvoření.
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Uspořádejte vycházku nebo pouť se stvořením
Uspořádejte kontemplativní vycházku k rozjímání o daru Božího stvoření a jako odpověď na pozvání
k prohloubení společenství se vším, co žije. Uspořádejte pouť k významnému ekologickému místu
nebo místu, které dosvědčuje ekologickou či sociální nespravedlnost. Pozvěte účastníky, aby během
pouti společně studovali místa s Písma s ekologickou tématikou, nebo se za chůze modlili modlitby
s ekologickou tématikou, jako jsou ty v Modlitební knížce Hnutí Laudato Si’. 3. září se můžete připojit
k Pilgrim’s WalkforFuture “Global Walk for Future”. Vaše pouť by také mohla vyvrcholit
modlitebním shromážděním, nebo Examenem Země, který najdete na s. 37 tohoto Průvodce.

Zkoumejte svou místí ekologii pomocí Examenu Země
Examen je způsob nahlížení na jistý předmět, nebo setrvání v zbožném údivu. Pomocí otázek
jste zváni k rozjímání o Boží přítomnosti a dobru, jehož jste svědky. Během této Doby stvoření
zvažte možnost kontemplovat určitou část ekologického kontextu, v němž se nacházíte. Toto
cvičení můžete dělat sami nebo ve skupině.
K rozjímaní vyberte přírodní nebo zemědělskou lokalitu. Les. Řeku. Ulici ve městě, kde je zeleň.
Městský park. Farmářské pole. Vrch kopce. Najděte pohodlné místo, kde můžete nerušeně
spočinout ve vybrané lokalitě nebo poblíž ní. Vstupte do modlitby způsobem, jaký je pro vás
přirozený. Pozvěte svatou Moudrost, aby otevřela oči vašeho srdce. Až budete připraveni,
rozjímejte nad otázkami, které najdete na s. 37 tohoto Průvodce.
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Podporujte udržitelné způsoby života
Udělejte změny v životním stylu směrem k udržitelnosti na individuální úrovni
Doba stvoření je vzácný čas, kdy si můžete všímat, jak Váš životní styl ovlivňuje Vaše životní
prostředí a můžete se zavázat, že začnete žít udržitelnějším způsobem. Když začnete dělat
udržitelnější rozhodnutí jen v několika oblastech svého života, bude z toho velký celkový rozdíl.
Jak se říká: „Žijme prostě, aby ostatní mohli prostě žít.“ Prostým životem přispíváme k tomu,
aby naše planeta byla skutečně domovem pro všechny.
-

Vypočítejte si svou uhlíkovou stopu pomocí online kalkulačky.

-

Pozvěte malou skupinku lidí ve Vašem společenství, abyste se společně modlili,
uvažovali a vzájemně se podporovali.

Udělejte změny v životním stylu směrem k udržitelnosti na institucionální úrovni
Změny na institucionální úrovni mohou mít obrovský dopad a vést k hmatatelným omezením
negativních environmentálních vlivů.
-

Světová rada církví vyvinula Roadmap for Congregations, Communities and Churches
for an Economy of Life and Ecological Justice, která církvím pomáhá změnit způsoby,
jimiž hospodaří a nakládají se svým okolím.

-

Můžete si nechat udělat energetický audit, který prozkoumá klíčové oblasti, jako je
vytápění, osvětlení, ventilace a zateplení. To může přinést mnoho podnětů pro
okamžité snížení ekologické stopy.

-

Mnoho církevních sítí nyní má platformy, které podporují rodiny, církve a sbory,
když chtějí udělat změny směrem k udržitelnosti. A Rocha vyvinula Eco-Church.
Vatikán spustil Laudato Si Action Platform, která podporuje katolické instituce
a rodiny při změnách k úplné udržitelnosti v duchu integrální ekologie a Laudato si’.

-

Spojte se s jinými náboženskými sítěmi, které se zavázaly k udržitelnosti. Na webu
Change for the Planet: Care for the People initiative najdete videa, příběhy
a iniciativy, které inspirují a podporují změny životního stylu směrem k udržitelnosti.
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Uspořádejte událost k podpoře udržitelnosti
-

Uspořádejte úklid vodního toku během Mezinárodního úklidu pobřeží, který se
každoročně koná v září. A Rocha nabízí manuál pro takový úklid.

-

Můžete svůj úklid posunout o krok dál tím, že necháte udělat audit značek plastu,
což je občanská vědecká iniciativa, již organizuje Break Free from Plastics. To obnáší,
že se zdokumentují a spočítají značky, které se najdou na plastickém odpadu
nasbíraném během úklidu. Tím se přijde na to, které společnosti nesou největší
odpovědnost za plastické znečištění.
Uspořádejte událost, při níž předložíte pokrm dobrý pro klima!

-

Založte komunitní zahradu, která dokáže podporovat Vaše místní společenství
a pozvat ho k zapojení. Zde najdete nápady na to, jak Vaše zahrada může být
klimatickou zahradou.

-

Můžete také uspořádat ekumenické sázení stromu s bohoslužbou. Doporučení
ohledně postupu a výběru místa najdete zde. Své sázení můžete propojit s iniciativou
75 trees sustainability event to support UN Initiative on Climate Change.

-

Podporujte nebo založte zdravou krajinu, která pomůže obnovit místní krajinu
a biodiversitu, jako je třeba Saint Kateri Habitat. Více informací najdete na webu
World Wildlife Fund Biodiversity Toolkit.
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Obhajoba stvoření: Zapojte se do kampaní,
které žádají ekologickou obnovu
Zesilovat hlasy odsunuté na okraj
Letošní téma Doby stvoření se zaměřuje na naslouchání hlasům, které nejsou slyšet. Jsou to ženy
a dívky, domorodé národy, migranti, mladí lidé, ekonomicky marginalizovaní lidé a lidé trpící
systemickým rasismem. To jsou rozmanité hlasy těch, kdo mají nejméně, ať žijí v rozvinutých
nebo rozvojových národech. Mnozí z nich již odpovídají na katastrofy související se změnou
klimatu a ztrátou biodiversity. Ke klimatické krizi přispěli nejméně, a přece nejvíce trpí projevy
klimatické nespravedlnosti, jako je environmentální rasismus a genderová nespravedlnost.
Mají hlasy a promlouvají, ale to, co říkají, nevyvolává dostatečné jednání na celosvětové úrovni.
Jsme povoláni k tomu, abychom jejich hlasy zesilovali obhajobou. Obhajoba založená na
dokladech má za cíl ovlivnit mocné, kteří rozhodují, aby řešili hlavní příčiny nespravedlnosti,
naplňovali lidská práva a podporovali dobro všech. Jako doklady může sloužit mimo jiné i to,
co říkají ti, jichž se to týká, jejich zkušenosti a jejich řešení.
Obhajoba není to, že mluvíte místo někoho. Spočívá v tom, že pozvednete to, co oni sami říkají,
a postaráte se o to, aby to slyšeli ti, kdo jsou u moci. Obhajoba druhých může být mocný způsob,
jak zesilovat hlasy těch, kdo jsou umlčováni a přehlíženi, jak projevit solidaritu a žít svou víru
[Přísloví 31, 9].
Náboženská společenství a náboženské organizace pracují s těmi, kdo jsou odsunuti na okraj
a nejvíce na ně dopadá klimatická změna a ztráta biodiversity. Ti, kdo jsou marginalizováni, by
měli být základem i hlasem obhajoby, již děláme v celosvětovém měřítku.
Obhajoba začíná pečlivým nasloucháním a dialogem, prochází kontemplativní reflexí a vede
k jednání.

Obhajoba stvoření na celosvětové úrovni: COP27 a COP15
Na třetí čtvrtinu roku 2022 jsou naplánovány dvě významné celosvětové události. Obě mohou
těžit z poznání a řešení marginalizovaných společenství, jejichž hlasy nejsou slyšet. Obě mohou
významným způsobem proměnit jejich životy.

20

COP27: Klimatická změna
Na každoroční konferenci OSN o klimatické změně jsou schvalovány důležité politické nástroje.
Světoví představitelé se setkávají, aby učinili závazné sliby k omezení klimatické změny a aby
podpořili nejzranitelnější země a společenství trpící dopady měnícího se klimatu. COP27 se koná
v Egyptě 7. až 18. listopadu
V období před COP27 a během něj můžete žádat, aby marginalizovaným společenstvím byly
přiděleny prostředky, jež potřebují k zavádění řešení, která budou v jejich okolnostech fungovat.
Letos je zvlášť důležité, aby se zajistily finanční prostředky pro společenství, která se musí
adaptovat na ztrátu a poškození půdy, obživy, kultur, druhů a národů v důsledku klimatické
změny, a aby potřeby marginalizovaných žen byly ve středu všech klimatických plánů.
COP15: Biodiverzita
Patnácté setkání Konference účastnických států o biodiversitě (COP15) se bude konat v městě
Kunming v Číně koncem roku 2022.
Je načase slyšet a zesilovat to, co domorodé národy, ženy a dívky, migranti, mladí lidé a Země
říkají o svých zkušenostech s biodiversitou. Svět musí naslouchat tomu, co tato společenství
mohou říct, má-li najít řešení dopadů klimatické změny a ztráty biodiversity.

Ekumenické závazky k péči o společný domov:
Společně se zavazujeme:
● Slyšet a zesilovat hlasy a řešení těch, kdo jsou nejvíce dotčeni ztrátou biodiversity
a klimatickou krizí.
● Celosvětové události musí zohlednit ochranu a obnovu místních ekosystémů.
● Ochrana lidí, planety a celé přírody, včetně přirozených ekosystémů, je důležitější
než zisk.
● Je potřeba zajistit, aby lidská práva, sociální spravedlnost a integrita stvoření stály
ve středu naší odpovědi na současnou klimatickou krizi a krizi biodiversity.
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Co můžeme dělat
Níže najdete několik nápadů, jak naslouchat tomu, co nám hlasy těch, kdo jsou odsunuti na
okraj, mohou říct k péči o náš společný domov, uvažovat o tom, co říkají, a přejít k jednání.
1. Naslouchejte
Naslouchejte poselstvím, která vytvořili lidé z marginalizovaných společenství nebo v nich
vystupují. Mohou to být prohlášení, webináře, videa či posty na sociálních médiích, například
toto video od Christian Aid o klimatické a rasové spravedlnosti. Můžete pozvat náboženské
představitele, duchovní, biskupy a politiky, aby jim naslouchali a pozvali k naslouchání další.
2. Uvažujte
Věnujte se kontemplativnímu rozvažování o tom, co marginalizovaná společenství říkají. K tomu se
hodí modlitební bdění, modlitební vycházky, bohoslužby a rozhovory na sociálních médiích s lidmi
z marginalizovaných společenství. Některé skupiny se pravidelně setkávaly k virtuální modlitbě
a meditaci před COP26. Přitom se jejich členové lépe seznámili a někteří se začali více angažovat
v místních událostech.

3. Jednejte
Jednejte v souvislosti s tím, co jste slyšeli a rozvažovali. Může to být osobní závazek k omezení
emisí; může to být zesílení umlčovaných hlasů těch, kdo jsou na národní a celosvětové úrovni
odsouváni na okraj. Přidejte se ke skupině, která se těmito problémy zabývá, na místní, národní
nebo celosvětové úrovni. Zjistěte, co dělají náboženská společenství a organizace.
Mnoho skupin pracuje na prohlášeních, která budou zaslána na konference COP15 and COP27.
Jiné kontaktují zástupce svých zemí, kteří budou na těchto konferencích přítomni.
Ve všem, co děláte, zesilujte to, co jste slyšeli od členů společenství odsunutých na okraj.
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Jednání
Můžete se dozvědět víc, připojit se k něčemu, co už se děje, nebo sledovat aktivity globálních
náboženských společenství a organizací. Zde je několik možností:
● Změňte své vlastní jednání, jak doporučuje IPCC ve své šesté zprávě z dubna 2022.
„Když budeme mít k dispozici správnou politiku, infrastrukturu a technologii, které nám
umožní změnit náš životní styl a chování, může to vést k 40-70 % omezení emisí
skleníkových plynů do roku by 2050,“ říká místopředseda 3. pracovní skupiny IPCC
Priyadarshi Shukla v tiskové zprávě.
● Začněte si lépe uvědomovat význam marginalizovaných společenství a jejich poznání
pro omezení dopadů změny klimatu. „Když jde o spolupráci s přírodou v boji proti
klimatické změně, nemůžeme dosáhnout účinného jednání bez vedení domorodých
národů a místních společenství (IPLCs)”
● Seznamte se s výzvou „Klima-odpovědné finance – Morální imperativ a odpovědnost ke
všem dětem a k živému světu,“ což je společná mezináboženská výzva Světové rady
církví, Environmentálního programu OSN a dalších. „Již příliš dlouho živí sektor
finančních služeb světovou závislost na fosilních palivech,“ řekl generální sekretář OSN
Antonio Guterres. „Je čas, aby poskytovatelé finančních služeb urychlili přechod
k obnovitelným zdrojům. Mají k tomu moc – a odpovědnost.“
● Zjistěte, co Vaše země dělá ohledně svých klimatických závazků.
● Můžete se připojit k hnutí, které žádá moratorium na těžbu fosilních paliv. Můžete se také
připojit k úmluvě o nešíření fosilních paliv.

● Navštivte webové stránky Laudato Si‘, kde najdete další materiály a události.
● Sledujte Twitter účty globálních náboženských organizací, které se těmto problémům
věnují celoročně. Dva z nich jsou: účet ACT Alliance Climate Justice na
https://twitter.com/home a účet Luterské světové federace Action for Justice
@LWFadvocacy. Jsou i mnohé jiné.
● Povzbuďte svou organizaci, farnost, sbor, aby se vzdala investic do fosilních paliv.
Uspořádejte divestiční událost – pozvěte mluvčího, který osloví Vaši farnost, sbor, diecézi
na téma divestice a nerůstu. Příklady mohou být kampaně Bright Now a Laudato Si’
Movement.
● Šiřte osvětu, podporujte a podepisujte kampaně, jako je tento dopis náboženských
představitelů volající po nešíření fosilních paliv.
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Co žádat od vlád
Obhajujte stvoření před představiteli vlády své země a žádejte od nich, aby se zavázali
k následujícím bodům založeným na tom, co říkají společenství odsunutá na okraj.
● Jednejte rychle, aby oteplování nepřekročilo hranici 1,5 °C a vytvořte legislativu,
politiky a opatření, aby se tohoto cíle dosáhlo udržitelným způsobem.
● Zastavte kolaps biodiversity a při ochraně biodiversity věnujte přední pozornost
domorodým národům.
●

Do středu klimatického jednání položte řešení, která jsou založená na přírodě a jsou
uhlíkově neutrální. To přispěje k odolnosti společenství, včetně domorodých národů,
a zemí a k ochraně a obnově jejich ekosystémů pod místním vedením.

● Vytvořte politiky a legislativu, aby byla co nejdříve dosažena globální uhlíková
neutralita. To může zahrnovat vyřazení fosilních paliv, investování do obnovitelné
energie pro všechny a ochranu a obnovu přirozených ekosystémů.
Země, které produkují nejvíce emisí, musí jít v čele v souladu s principem sdílené,
avšak diferencované odpovědnosti.
● Adekvátně financujte slíbený projekt Loss and Damage, aby peníze začaly téct co
nejdříve. Významná část klimatických financí musí být rozdělována pomocí místních
mechanismů.
● Vytvořte spravedlivý a nestranný gender transformační mezinárodní finanční
mechanismus pro Loss and Damage. Na všech úrovních rozhodování a přidělování
prostředků v souvislosti s měnícím se klimatem musí být přítomny ženy: ptejte se
jich, co je potřeba, a zapojte je do rozhodování o tom, jak mají být prostředky
vynaloženy. Poskytujte tyto finance jako granty, ne jako půjčky.
● Podle principu „Znečišťovatelé mají platit“ zajistěte, aby společnosti využívající
fosilní paliva přispívala do programu Loss and Damage prostřednictvím daně
z klimatického poškození. Vlády i soukromý sektor musí co nejdříve zajistit nejlepší
způsoby, jak tyto jejich příspěvky vybrat.
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Celosvětový kalendář událostí
Ačkoliv každé křesťanské společenství bude slavit Dobu stvoření svým vlastním způsobem,
několik málo událostí poskytne příležitosti k propojení všech. Jejich úplný seznam je dostupný
z webu Season of Creation. Zvláště Vás zveme, abyste se připojili ke dvěma online modlitebním
setkáním k zahájení a zakončení Doby stvoření.
1. září: Online modlitební shromáždění ke Dni modliteb za péči o stvoření
Dnem stvoření, který je také nazýván Světový den modliteb za péči o stvoření, začíná
každoročně Doba stvoření. Papež František, Patriarcha Bartoloměj, Světová rada církví
a mnoho dalších představitelů vyzvalo věřící, aby tento den oslavili. V Assisi se shromáždí
představitelé křesťanských církví k ekumenické bohoslužbě. Všude po světě jsou křesťané
zváni, aby se připojili k online modlitebnímu setkání a propojili se k radostné oslavě naší
společné věci. Více informací najdete na SeasonofCreation.org.
4. října: Památka svatého Františka z Assisi
Mnoho náboženských směrů vidí inspiraci a vzor pro ochranu stvoření ve svatém Františkovi.
4. října je památka svatého Františka a je to zároveň poslední den Doby stvoření. Věřící po celém
světě se sejdou online k modlitebnímu setkání, aby rozjímali nad tím, jakým způsobem svatý
František ovlivnil jejich duchovní cestu, a aby oslavili svou měsíc trvající společnou cestu.
Registrační informace k online modlitebnímu setkání najdete na webu Season of Creation a na
sociálních profilech.

Připojte se k nám na sociálních médiích
Připojte se k nám v modlitbě a reflexi a sdílejte reportáže ze svých oslav na sociálních médiích.
Na Facebooku a Twitteru se tvoří celosvětové podpůrné společenství.
Připojte se k světovému společenství tím, že budete používat hashtag #SeasonOfCreation na
Twitteru, Instagramu a Facebooku. Posty s tímto hashtagem mohou být zveřejněny na webu
Season of Creation.
Zveme Vás k sledování stránek Doby stvoření na Facebooku and Twitteru a do veřejné skupiny
Season of Creation, kde se dozvíte inspirující novinky a můžete se zapojit do rozhovorů.
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O Době stvoření
Doba stvoření je čas v roce, kdy jsou křesťané po celém světě zváni, aby se společně modlili
a pečovali o stvoření. Koná se každým rokem od 1. září do 4. října. Doba stvoření je liturgické
období, během nějž se světová křesťanská rodina sjednocuje k společnému cíli, jímž je pořádání
modlitebních setkání a zapojování se do různých akcí spojených s péčí o stvoření.

Historie
Den 1. září byl v roce 1989 prohlášen patriarchou Dimitriem za Den modliteb za stvoření pro
Východní pravoslavnou církev. V roce 2001 byl tento den přijat i jinými velkými evropskými
křesťanskými církvemi a v roce 2015 jej papež František vyhlásil pro Římskokatolickou církev.
V poslední době začala řada křesťanských církví slavit Dobu stvoření od 1. září do 4. října, kdy je
památka sv. Františka, jež se slaví v několika západních církvích. Svatý František je autorem
Písně tvorstva a patronem těch, kdo propagují ekologii.
Několik prohlášení v minulých letech vyzvalo věřící, aby slavili tuto měsíční dobu, například
výzva katolických biskupů Filipín z roku 2003, Třetí ekumenické shromáždění v Sibiu v roce 2007,
Světová rada církví v roce 2008 a papež František v roce 2018.

Řídící výbor
Jak se zvětšovala naléhává potřeba řešit ekologickou krizi, čelily křesťanské církve výzvě posílit
svou společnou odpověď. Ekumenický řídící výbor Doby stvoření byl vytvořen, aby poskytoval
materiály, které umožní křesťanům odpovědět na současné výzvy způsobem vycházejícím
z jejich vyznání a ukotvení během doby společné modlitby a jednání.
Řídící výbor se skládá z těchto institucí: Světové společenství reformovaných církví,
Světová rada církví, Světová luterská federace, Síť péče o stvoření při Světové evangelikální
alianci (Lausanne), Hnutí Laudato Si‘, Evropská křesťanská environmentální síť, Dikasterium
pro podporu integrálního lidského rozvoje, Komise Církve jednoty, Christian Aid,
Enviromentální síť Anglikánského společenství, ACT Alliance.
Jako ekumenická síť jsme inspirování výzvou Papeže Františka Laudato si' „k obnovení dialogu
o tom, jak vytváříme budoucnost planety“ a „Potřebujeme novou všeobecnou solidaritu“ (LS
14), kdy se nejohroženějším dostává podpory a je jim umožněno žít důstojně. Vybízíme vás,
abyste se k nám v tomto úsilí připojili.
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Přispěvatelé
Jsme vděčni následujícím lidem, kteří přispěli k vytvoření, rozvoji a úpravám této publikace.
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Fr. Abate Gobena, Ethiopian Orthodox Tawahedo
Church Rev. Henrik Grape, World Council of Churches
Fr. Joshtrom Kureethadam, Vatican Dicastery for Promoting Integral Human
Development Christina Leano, Laudato Si’ Movement
Rev. Sikawu Makubalo, General Secretary of the Church Unity Commission
(CUC) Rachel Mander, A Rocha
Rev. Dr Rachel Mash, Green Anglicans/Anglican Communion Environmental
Network Suzana Moreira, Laudato Si’ Movement
Jo Mountford, Christian Aid
Rev. Peter Pavlovic, European Christian Environmental
Network Rev. Dr Chad Rimmer, The Lutheran World Federation
Gabriel Lopéz Santamaria, Laudato Si’ Movement

Český překlad: Žít Laudato si‘ Česká republika
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Příloha 1:
Ekumenická bohoslužba pro Dobu stvoření
Naslouchejte hlasu stvoření
Využijte tuto bohoslužbu k vyznačení začátku a konce letošní Doby stvoření, při událostech,
které budete v jejím průběhu pořádat, nebo prvky této bohoslužby zapojte do modlitby svého
společenství po celou dobu trvání.
Při plánování bohoslužby zvažte zapojení symbolu hořícího keře jako symbolu toho, že Vaše
společenství má v úmyslu zout obuv, uznat, že Země je posvátná půda, a naslouchat hlasu Boha
a hlasu stvoření, které chválí Boha. Můžete také v prostoru rozmístit přírodniny, aby ve Vaší
bohoslužbě byl slyšet hlas půdy a hlasy tvorů, kteří sdílí náš společný domov.
Texty, které čte jeden čtenář, jsou obyčejným fontem, odpovědi shromáždění jsou tučně.

Uvítání
Shromažďujeme se ve jménu Trojjediného Boha, Tvůrce, Vykupitele a Uchovavatele Země
a všech jejích obyvatel!
Buď chvála Nejsvětější Trojici! Bůh je zvuk a život, Stvořitel vesmíru, Zdroj všeho života,
jehož opěvují andělé; podivuhodné Světlo všech tajemství známých i neznámých lidstvu
a život, který žije ve všem.
Hildegarda z Bingenu, 13. století

Pozdravení
Buďte pozdraveni ve jménu našeho Boha, který je dobrý:
jeho láska trvá na věky.
Buďte pozdraveni, slunce a měsíci, i vy hvězdy jižního nebe:
vzdejte své díky a chválu našemu Bohu.
Úsvite a soumraku, noci a dni:
vzdejte své díky a chválu našemu Bohu.
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Buďte pozdraveny, hory a údolí, stepi a suti, ledovce, laviny,
mlho a sněhu:
vzdejte své díky a chválu našemu Bohu.
Buďte pozdraveni, kauri a borovice, rata a kowhai, mechy a kapradiny,
baobabe, fynbosi, nohoplode a aloe:
vzdejte své díky a chválu našemu Bohu.
Buďte pozdraveni, delfíni a kahawai, lvouni a krabi,
korály, sasanky, mušle a krevety:
vzdejte své díky a chválu našemu Bohu.
Buďte pozdraveni, králíci a krávy, moli a psi,
kiwi a vrabci, tui a jestřábi:
sloni, lvi, nosorožci a žirafy, pštrosi, ovce, krávy,
štíři a hovniválové:
vzdejte své díky a chválu našemu Bohu.
Buďte pozdraveni, ženy a muži,
staří a mladí, ženy a muži,
rozmanité kultury v této duhové zemi:
písařky a učitelky, uklízečky a sekretářky,
žáci, uchazeči o zaměstnání, hvězdy sportů a TV,
vy všichni, kdo milujete a modlíte se,
kdo se smějete a učíte se, kdo odpočíváte a hrajete si.
Vzdejte své díky a chválu našemu Bohu.
The New Zealand Prayer Book/He Karakia Mihinare o Aotearoa, s. 457, Lynn Pedersen 2016,
inspirováno Žalmem 148 a Písní tvorů, Novozélandská modlitební kniha
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Žalm
Nebesa vypravují o Boží slávě,
obloha hovoří o díle jeho rukou.
Svoji řeč předává jeden den druhému,
noc noci sděluje poznatky.
Naslouchejte, jak stvoření vypráví o Bohu, naslouchejte Božímu slovu v Písmu.
Není to řeč lidská, nejsou to slova,
takový hlas od nich nelze slyšet.
A přece Jejich tón zvučí celičkou zemí,
zní jejich hovor po širém světě.
Naslouchejte, jak stvoření vypráví o Bohu, naslouchejte Božímu slovu v Písmu.
Hospodinův zákon je dokonalý,
udržuje při životě.
Hospodinovo svědectví je pravdivé,
nezkušený jím zmoudří.
Hospodinova ustanovení jsou přímá,
jsou pro radost srdci.
Naslouchejte, jak stvoření vypráví o Bohu, naslouchejte Božímu slovu v Písmu.
Hospodinovo přikázání je ryzí,
dává očím světlo.
Hospodinova bázeň je čistá,
obstojí vždy.
Hospodinovy řády jsou pravda,
jsou nejvýš spravedlivé.
Naslouchejte, jak stvoření vypráví o Bohu, naslouchejte Božímu slovu v Písmu.
Žalm 19

Díkůvzdání za Zemi
Pamatujte na plody země, pro setí a pro sklizeň.
Pamatujte na rosu, která padá.
Pamatujte na skrápění deště a na vody a na řeky.
Pamatujte na rostliny a každoroční kvítí.
Pamatujte na bezpečí lidí a zvířat a na mě, vašeho hříšného služebníka.
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Za déšť, za vítr v oblacích, za semena, rostliny, ovoce stromů a plody vinné révy, za každý
strom všude po světě
jsme vděčni.
Za svatou Trojici, která nás přivádí k dokonalosti v bezpečí a pokoji, odpouští nám naše hříchy,
vychovává nás podle svých měřítek, abychom mohli růst a prospívat v milosti,
za Trojici, pro niž tvář Země jásá, zavlažuje své brázdy, hojně rozmnožuje své zrno
a připravuje se na čas setí i na čas sklizně,
vzdáváme díky.
Upraveno z pre-anafory Etiopské ortodoxní církve Tewahedo a anafory Basilovy

Píseň
Zazpívejte píseň, která chválí Boha jako Stvořitele. Pokud možno najděte píseň, kterou sdílí
všechny zúčastněné tradice.

Litanie nářku a pokání
Rozsviťte tři svíčky představující hlasy domorodých národů, žen a biodiversity.

Bože našeho zářivého světa,
dal jsi lidem odpovědnost, aby o sebe navzájem pečovali. Domorodé národy mají dějinné,
duchovní a osobní vazby k půdě, již obývají. Ale mnozí z nás odmítli rozpoznat, že Bůh je
přítomen v těchto tradicích, a jejich hlasy byly umlčeny. Jsme vděční domorodým národům
za to, že nepřestávají pečovat o Zemi a stále tu jsou. Ceníme si jejich odolnosti a síly, již
prokazovaly po generace a prokazují i dnes.
Obracíme se k Duchu, který boří hranice a oslavuje životodárné společenství.
Pomoz nám vytvořit místo, kde je každý vítán, v němž uznáme, že tvá milost působí v tom,
co dělají ostatní. Kéž společně poznáme duchovní bohatství našich vztahů v předivu života.
Pane, ve svém milosrdenství
vyslyš naši modlitbu.
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Bože celého stvoření,
stvořil jsi půdu a stromy, živočichy a všechny živé tvory na Zemi.
My ničíme lesy kácením a jedy, hlasy ptáků, hmyzu a obyvatel lesa jsou umlčovány.
Stvořil jsi divy oceánu, ryby, mušle, útesy, velryby, vlny, korály. Když se oceány
oteplují a utápějí se v umělé hmotě, jsou jejich hlasy potlačeny.
Obracíme se k tobě v žalu a pokání.
Prosíme tě, pomáhej nám pečovat o oceány, půdu a lesy, abychom poznali, že jsou tvým
požehnáním pro nás. Tvorové k nám promlouvají, ale jejich hlasy jsou umlčeny
burácením naší chamtivosti.
Pane, ve svém milosrdenství
vyslyš naši modlitbu.

Mateřská Země, sestro naše, živíš nás a řídíš. Umlčeli jsme hlasy tvých lidí, zvláště hlasy žen,
ochránkyň Země, které byly zabity kolonisty a společnostmi těžícími nerosty a ropu.
Mnoho hlasů našich sester bylo umlčeno záplavami, hurikány a suchem, jak oteplování
Země přináší zničení. Kéž nasloucháme hlasům našich matek a sester a učíme se cenit si
a chránit předivo života.
Pane, ve svém milosrdenství
vyslyš naši modlitbu.
Obracíme se k tobě v smutku a pokání.
Prosíme tě, Bože Stvořiteli, odpusť nám lidské činnosti, které si podmanily počasí
a způsobily zničení.
Pane, ve svém milosrdenství
vyslyš naši modlitbu.
Upraveno z Modlitby nářku, již napsali členové čtyř řádů Anglikáncké církve v Melanésii: Melanesian Brotherhood,
Society of St Francis, Community of the Sisters of the Church, Community of the Sisters of Melanesia

Následuje chvíle ticha, zatímco lidé vycházejí dopředu a zhášejí svíčky na připomínku společenství,
která mizí v důsledku environmentální degradace, a tvorů, kteří vymírají. Neboť hlasy žen,
domorodých národů a stvoření jsou umlčovány.
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Zpíváme: Senzeni na? – What have we done?
Odvrať nás, Bože, od naší touhy obrátit se sami k sobě a odmítnout naslouchat hlasům
našich spolutvorů. Znovu nás povolej, otevři naše uši. Shromáždi nás ve vztazích vzájemné
péče a naslouchání. Osviť nás svým Duchem, který obnovuje tvář tvé Země. Amen.

Čtení z Písma následované kázáním nebo reflexí ve skupinkách
Nasloucháme Božímu slovu skrze knihy Písem. Vyberte z tématických čtení na Preaching for
God’s World, nebo stanovte text, který odráží kontext Vaší bohoslužby.

Píseň
Zazpívejte píseň, která chválí rozmanitost stvoření. Pokud možno najděte píseň, kterou sdílí
všechny zúčastněné tradice.

Vyznání víry
Věříme v Boha, který tvoří všechny věci,
který všechny věci objímá, který všechny věci oslavuje,
který je přítomen v každé části přediva stvoření.
Věříme v Boha jako zdroj všeho života,
jenž křtí tuto planetu živou vodou.
Věříme v Ježíše Krista, trpícího, chudého,
podvyživeného, prchajícího před klimatickou změnou,
jenž miluje tento svět a trpí s ním.
A věříme v Ježíše Krista, semeno života,
který přišel smířit a obnovit tento svět a vše, co je v něm.
Věříme v svatého Ducha, Boží dech,
který se pohybuje s Bohem a pohybuje se mezi námi a spolu s námi dnes.
Věříme ve věčný život v Bohu.
A věříme v naději, že jednoho dne
Bůh učiní konec smrti a všem ničivým silám.
Gurukul Theological college, Indie, upravil Keld B. Hansen, 2009
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Sbírka a modlitba obětování
Můžete konat sbírku na určitý projekt nebo službu, která přispívá k ekologické obnově, nebo
rozvíjí určitý aspekt klimatické spravedlnosti, který je významný ve Vašem kontextu. Můžete
naslouchat ptačí písni nebo představit místní rostliny a živočichy, abyste připomněli potřebu
naslouchat hlasům z Vaší místní ekologie, které chválí Boha a volají nás k lásce.

Přímluvy
Milující Bože. I vrabec nachází svůj domov a vlaštovka své hnízdo, kde vyvádí své mladé
v blízkosti tvého oltáře. Jsi pozorný ke všemu, co jsi stvořil.
Bože, jenž nasloucháš každé živé bytosti,
pomáhej nám naslouchat tak, jak nasloucháš ty.
Milující Bože, pomáhej nám poskytovat útočiště každému živočichovi a každé rostlině,
s nimiž žijeme. Pomáhej nám být pozornými ke všemu, co jsi stvořil.
Bože, v němž všechno stvoření trvá,
pomáhej nám naslouchat tak, jak nasloucháš ty.
Milující Bože, když Ježíš zvolal a vydechl ducha, země se otřásla a skála se rozdělila.
Celé stvoření ti naslouchá a poznává tě.
Bože, jemuž celé stvoření odpovídá,
pomáhej nám, abychom i my ti odpovídali.
Milující Bože, pomáhej nám slyšet tě a poznávat tak, jak tě poznává země a skály.
Pomáhej nám učit se z toho, jak před našima očima celé stvoření poznává
tvou velebnou krásu.
Bože, jemuž celé stvoření odpovídá,
pomáhej nám, abychom i my ti odpovídali.
Milující Bože, jsi přítomen ve svém stvoření a hledáš způsoby, jak uzdravit jeho zranění.
Můžeme tě potkat při procházce zahradou. Otevři naše oči, abychom viděli tebe,
zahradníka.
Bože, jenž jsi přítomen svému stvoření,
pomáhej nám, abychom i my ti byli přítomni.
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Milující Bože, často opouštíme tvé stvoření a působíme mu rány. Pomáhej nám jít v tvých
šlépějích a učit se našlapovat v zahradě, jako našlapuješ ty.
Bože, jenž jsi přítomen svému stvoření,
pomáhej nám, abychom i my ti byli přítomni.
Milující Bože, jenž slyšíš každý hlas, znáš každé volání kvůli nespravedlnosti a jsi pozorný
k utrpení Země: uč nás naslouchat. Vnes uzdravení do našich životů, abychom svět chránili
a nekořistili z něj, abychom naslouchali světu, který jsi stvořil, a neuzavírali se mu.
Zjev nám, kdy jsme selhali při naslouchání tvému hlasu v tom, jak zacházíme se Zemí.
Bože, jenž nasloucháš každé živé bytosti,
pomáhej nám naslouchat tak, jak nasloucháš ty.
Amen.

Modlitba Páně
Pomodlíme se společnou modlitbu, již nás naučil náš Pán (nebo použijte následující úpravu).
Věčný Duchu, Ty, jenž tvoříš Zemi, snášíš bolest, dáváš život,
Zdroji všeho, co je a co bude,
Otče a Matko nás všech.
Milující Bože, v němž je nebe:
uctívání Tvého jména se rozléhá celým vesmírem!
Tvou cestu spravedlnosti ať následují národy celého světa!
Tvou nebeskou vůli ať konají všechny stvořené bytosti!
Kéž tvé milované společenství pokoje a svobody udržuje naši naději a přijde na zem.
Nasyť nás chlebem, který potřebujeme pro dnešní den.
Odpusť nám zranění, která si činíme navzájem.
Posiluj nás v dobách pokušení a zkoušek.
Ušetři nás trápení, které je příliš velké, abychom ho snesli.
Osvoboď nás ze sevření všeho, co je zlé.
Neboť Ty vládneš ve slávě moci, která je láska, nyní a navěky.
Amen.
Upraveno z The New Zealand Book of Prayer | He Karakia Mihinare o Aotearoa
Tato verze Modlitby Páně je ovlivněna Maorskými teology.
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Pozdravení pokoje
Jestliže jsme v Kristu, stáváme se novým stvořením.
Vidíme Boha ve svém okolí. Vidíme Boha ve svém nitru. Vzdáváme díky svému Stvořiteli.
Kéž ukazujeme milující přirozenost, již jsi do nás vložil, když se zdravíme navzájem
na znamení Boží spravedlnosti, pokoje, lásky, odpuštění a milosti. Ať je pokoj
našeho Stvořitele s vámi ve všem.
I s tebou.
Sdílejte pokoj se svými bližními a promluvte slovo pokoje k Zemi, na níž se shromažďujete,
i k tvorům, kteří sdílí tento společný domov.
Upraveno z Celebrating Creation: Honoring Indigenous People, Kelly Sherman-Conroy, ELCA

Požehnání
Kéž nás Bůh, který roztančil stvoření,
který užasl nad liliemi v poli,
který chaos proměňuje v řád,
vede, abychom proměnili své životy a církev,
abychom naslouchali hlasům všech tvorům,
kteří odrážejí Boží slávu ve stvoření.
Upraveno z CTBI Eco-Congregation Programme
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Příloha 2:
Zkoumejte svou místní ekologii pomocí Examenu Země
Examen je způsob nahlížení na jistý předmět, nebo setrvání v zbožném údivu. Pomocí otázek jste
zváni k rozjímání o Boží přítomnosti a dobru, jehož jste svědky. Během této Doby stvoření zvažte
možnost kontemplovat určitou část ekologického kontextu, v němž se nacházíte.
Seznamte se s tématem. Připravte se tím, že zvážíte, jak nejlépe otevřít své smysly k naslouchání
hlasům, které chválí Boha, a přivést svá srdce na tomto místě do Boží přítomnosti. Toto cvičení
můžete dělat sami nebo ve skupině.
K rozjímaní vyberte přírodní nebo zemědělskou lokalitu. Les. Řeku. Ulici ve městě, kde je zeleň.
Městský park. Zemědělské pole. Vrch kopce. Najděte pohodlné místo, kde můžete nerušeně
spočinout ve vybrané lokalitě nebo poblíž ní. Vstupte do modlitby obvyklým způsobem, jaký je pro
vás přirozený. Pozvěte svatou Moudrost, aby otevřela oči vašeho srdce. Až budete připraveni,
rozjímejte nad těmito otázkami:
1. Uvědomte si Boží přítomnost v přírodní nebo zemědělské lokalitě, již kontemplujete.
Jakým způsobem je Bůh přítomen na tomto místě? Jakým způsobem existuje veškerý život, který
nyní vidíte, v Božím Duchu? Jaké to je uvědomovat si, že svatý Duch naplňoval tento prostor již po
dlouhá geologická období, byl s každým tvorem, který se tu vyskytl od dávných dob, je tu nyní s Vámi
a bude tu na tomto místě s tvory i v budoucnu? Jaké to je vědět, že Vy, pozemšťan, patříte k tomuto
místu a jste tvořen stejným uhlíkem, dýcháte stejný vzduch, jste živen stejným cykly a životními
procesy, jste oživován stejným Duchem Stvořitele?
2. Uvažujte o ekologických cyklech této lokality s vděčnosti za všechno, čím nás obdařují .
Jaké koloběhy živin probíhají v tomto místě? Je to vodní předěl, který filtruje vodu? Je to deštný
prales (tropický či opadavý), který zadržuje živiny? Je to louka, která zadržuje dusík? Je to zeleň,
která vstřebáváním CO2 čistí vzduch? Jaké rostliny, zvířata, mikroorganismy a nerosty tu nacházejí
útočiště? Jak slouží Zemi svým bytím? Nechte se naplnit pocitem vděčnosti za vše, co tato lokalita
poskytuje Vám a všem, jež k ní náležejí.
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3. Naslouchejte hlasům těch, kdo promlouvají v tomto místě, a sledujte, co cítíte,
když kontemplujete zdraví této lokality.
Naplňte své plíce vzduchem. Dávejte pozor, co cítíte na kůži (vzduch, tráva, písek, půda, slunce,
déšť). Otevřete své oči, nebo je zavřete a otevřete oči svého srdce. Otevřete své uši, abyste
naslouchali hlasům stvoření na tomto místě. Kdo jsou ti, kdo promlouvají? Co říkají? Kdo tu chybí
a kdo je ztracen? Co Vám říká to, co tu není?
Je tento ekosystém zdravý? Jakým způsobem je tento ekosystém ohrožen nemocí? Co je klíčem
k udržení rovnováhy tohoto místa? Jaké ekologické niky a diverzita je tu potřeba ochránit, aby bylo
udrženo zdraví habitatu? Jaké jsou zdroje napětí, které ohrožují rovnováhu tohoto ekosystému?
Jaké pocity ve vás vyvolává uvažování nad křehkostí života, který závisí na zdraví tohoto místa?
Jakým způsobem ovlivňujete tuto rovnováhu Vy?
4. Vyberte si jeden aspekt tohoto místa a modlete se za něj, za jeho odpočinek a obnovu.
Když uvažujete o různých faktorech, které tuto lokalitu zatěžují, co by potřebovala k tomu, aby si
odpočinula, k navrácení do původního stavu, k obnově? Jaký lidský ochranný zásah je potřeba
k tomu, aby se toto místo samo uzdravilo? Které aspekty je tu potřeba obnovit? Modlete se za tuto
lokalitu a za dar moudrosti, který nám pomůže o toto místo pečovat.
5. Hledejte svou odpověď. Co můžete udělat, abyste ulehčili nárokům, které jsou na toto místo
kladeny, a přispěli k jeho odpočinku?
Jak se podle svého zkoumání s touto lokalitou ztotožňujete? Jakou péči toto místo vyžaduje?
Který z hlasů, jež jste zaslechli, se budete snažit zesílit? Jakým skutkem projevíte svůj soucit, aby
si tento společný domov mohl odpočinout?
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Příloha 3:
Na co nezapomenout
Toto je seznam kroků, které vám pomohou uspořádat úspěšnou akci. Ve zkratce: dobře
plánujte, získejte širokou podporu, ujistěte se, že ostatní jsou o události informování,
a udržujte komunikaci a další aktivity i po skončení akce. Postupujte takto:
i. Shromážděte malou skupinu (1 až 4 lidi), abyste událost vedli spolu. Tento
organizační výbor se bude podílet na práci, bude rozvíjet nápady
a spolupracovat s vaším farářem a farností tak, aby se oslavě Doby stvoření
dostalo široké podpory ve vašem církevním společenství.
ii. Vytvořte obecný plán pro vaši událost. Podívejte se na nápady na akce,
vyberte ten, který je pro vás nejvhodnější, nebo vytvořte vlastní.
iii. Dohodněte setkání s farářem / kazatelem a představiteli společenství.
Aby se všichni mohli na setkání připravit, sdílejte včas s ostatními
informace o Době stvoření a odkaz na webové stránky. Všechno je
přístupné na SeasonOfCreation.org.
iv. Během setkání začněte tím, že všem poděkujete za dobrou práci pro
ochranu stvoření, kterou již dělají. Sdělte ostatním, že Vy a Vaše skupina
chcete být dobrovolníky pro církev tím, že uspořádáte událost pro Dobu
stvoření. Získejte zpětnou vazbu a zaznamenejte postřehy ostatních.
v. Upravte svůj plán a zakomponujte postřehy, které byly vyjádřeny.
Domluvte se se správcem farnosti na datu události, času a místě.
vi. Zaregistrujte svou událost na webu SeasonOfCreation.org. Po registraci
bude vaše událost vidět na globální mapě Doby stvoření. Budete též
oslovení emailem a nabídneme vám další zdroje.
vii. Promluvte s dalšími představiteli Vaší farnosti, abyste dostali zpětnou
vazbu a dodatečné schválení postupu. Dle povahy Vaší události mohou být
do procesu přípravy zahrnuti vedoucí pozemkové správy, vedoucí
náboženského vzdělání, hudby a bohoslužeb, nebo farní asistent.
viii. Pokud je vaše událost ekumenická nebo mezináboženská, zkontaktujte
náboženské instituce, se kterými byste rádi spolupracovali. Požádejte
o schůzku a představte svůj plán podobným způsobem, jakým jste to
udělali se svým vlastním farářem.
ix. Po dokončení plánu se ujistěte, že členové vaši farnosti a ostatní
spolupracující náboženské instituce jsou s plánem obeznámeni. Začít
s přípravou by bylo nejlépe jeden měsíc před události. Tento krok je
zásadní, aby byla zajištěna solidní účast a aby akce byla poutavá.

39

x. K šíření povědomí o události můžete využít vzorové letáky a posty
dostupné na SeasonOfCreation.org.
xi. Několik dnů před akcí shromážděte všechny zásoby a materiály.
Zkontaktujte spolupořadatele a ujistěte se, že mají vše potřebné. Vyviňte
poslední úsilí o propagaci akce tím, že poprosíte faráře / kazatele, aby
událost zařadil do ohlášek po mši, a aby byl někde ve veřejném prostoru
po bohoslužbách umístěn stůl s propagačními materiály.
xii. Užijte si svou událost!
xiii. Po události pošlete děkovný email všem organizátorům a dobrovolníkům.
Informujte shromáždění o dosažených výsledcích a o dalších krocích.
xiv. Nasdílejte fotky ze své události na SeasonOfCreation.org. Mohou být veřejně
sdíleny a budou inspirovat a vzdělávat lidi po celém světě.
xv. Vyplňte formulář se zprávou o události na SeasonOfCreation.org.
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Příloha 4:
Vytvořte hořící keř
Aktivity související s hořícím keřem:
● Uspořádejte setkání, při němž představíte téma a symbol letošní Doby stvoření. Krátce
představte a vysvětlete téma a symbol, potom věnujte několik minut otevřenému dialogu
nebo diskusi ve skupinkách, aby lidé mohli mluvit o tom, jak na ně téma a symbol působí
a jaké aktivity by rádi zorganizovali. Můžete použít tuto prezentaci jako příklad a pozvat lidi,
aby kontemplovali několik prvních obrázků, a tak začali praktikovat naslouchání stvoření.
● Uspořádejte aktivitu, při níž budou účastníci vyzváni, aby si zuli obuv, aby tak uznali, že
země, na níž stojí, je posvátná, podobně jako byl Mojžíš vyzván, aby si zul obuv, než se
přiblížil k hořícímu keři (Ex 3, 5). Tuto krátkou modlitbu lze provést venku i vevnitř.
● Když budete používat liturgické materiály v Průvodci slavením Doby stvoření, můžete také
zorganizovat modlitební chvilku, při níž připomenete ty, kdo nás ve víře předešli, ty, kdo hájí
náš společný domov, a ty nejzranitelnější, jako Mojžíš slyšel Boha připomínat Abraháma,
Izáka a Jákoba (Ex 3, 6-7). Můžete připomenout domorodé národy, náboženské vůdce,
sociální pracovníky a všechny ty, kdo pracují pro sociální a environmentální spravedlnost.
Zde najdete příklady eko-mučedníků, které můžete využít. Zde najdete Taizé liturgický
materiál jako příklad symbolického jednání inspirovaného vyprávěním Exodu.
● Pozvěte členy svého společenství nebo skupiny, aby na stužky napsali své úmysly a závazky
pro Dobu stvoření, a potom tyto stužky navažte na keř nebo strom před vaším kostelem či
komunitním domem. Tento obrázek vás může inspirovat:

(zdroj)
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Jak vytvořit hořící keř:
●

Přineste keř k oltáři, aby tento symbol byl přítomný při všech farních či sborových oslavách.
Můžete ho ozdobit červenými mašlemi nebo papírem, aby představoval oheň.

● Vytvořte lampion hořícího keře. Můžete použít sklenici, papírový sáček, nebo jakoukoli jinou
průhlednou nádobu, do níž lze umístit svíčku nebo lampičku. Potom povrch nádoby ozdobte
kresbou keře, papírem, listy, nebo klacíčky podle vlastního vkusu. Tyto obrázky vám mohou
být inspirací:

(zdroj)

(zdroj)

● Vytvořte falešný oheň.
● Pozvěte děti ze své farnosti, sboru či společenství, aby nakreslily hořící keř, a použijte jejich
kresby při oslavách a aktivitách. Kresba může být prostá jako tato. Můžete pozvat děti, aby
obkreslily své ruce a ozdobily je tak, aby to připomínalo oheň, nebo můžete použít skutečné
listy a klacíčky přilepené na papír a zezadu je prosvítit baterkou. Tyto obrázky vám mohou
být inspirací:

(zdroj)

(zdroj)
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