Linköpings kloster ber med och för världens och
vårt eget lands utrotningshotade och rödlistade
arter.
Vi studeras arternas livssituation, vad hoten mot
deras arter utgörs av och söker konkreta vägar för
hur vi kan ”dra vårt strå till stacken” för att jorden
ska vara en god plats att leva på för livet i dess
mångskiftande former.

Be med klostret

Vi tackar och ber med och för alla goda krafter
som kämpar, forskar och samverkar för våra
medvarelsers rätt att leva i frihet, i våra lokala
sammanhang och i det globala.
Be med oss!
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JÄMNA VECKOR

OJÄMNA VECKOR

O, heliga Treenighet, du som skapar, befriar och ger liv.
I dig är det vi lever, rör oss och är till. Vi ber med och
för alla rödlistade arter i vårt land (4746 stycken).
Idag särskilt med den utrotningshotade:

O, heliga Treenighet, du som skapar, befriar och ger liv.
I dig är det vi lever, rör oss och är till. Vi ber med och
för de tio mest utrotningshotade djuren i världen.
Idag särskilt med den utrotningshotade:

Måndag
Glasörten (vattenväxt) i Östersjön.

Måndag
Amurleoparden och Javanoshörningen.

Tisdag
Ögonkorallen vid Väderöarna (ett korallrev på svenska
västkusten) och Östersjötumlaren (Östersjöns idag enda
val).

Tisdag
Sumatratigern och Sumatraelefanten på Malackahalvön.

Onsdag
Fjällräven.
Torsdag
Viktorianätfjärilen och den Vitryggade hackspetten.
Fredag
Almen och Asken.
Lördag
Finnögontröst (sädesslag) och Kal Knipprot (orkidé).
O, Skapare av allt liv. Vi tackar och ber med alla goda
krafter som verkar för deras rätt att leva. Lovad vare du,
heliga Treenighet, som är livet i allt som är till. Amen.

Onsdag
Havslädersköldpaddan och Karettsköldpaddan i
Atlanten och Stilla havet.
Torsdag
Vithövdade laguren i Vietnamn och Kina.
Fredag
Kaliforniatumlaren.
Lördag
Bergsgorillan och Cross-River gorillan.
O, Skapare av allt liv. Vi tackar och ber med alla goda
krafter som kämpar för deras rätt att leva. Lovad vare
du, heliga Treenighet, som är livet i allt som är till.
Amen.

