MODLITBA ZA AFGHÁNISTÁN
leden 2020
Následující úmysly se může každý modlit sám, s dalšími členy rodiny doma anebo
v modlitebních společenstvích; koná-li se v daný den mše svatá u Sv. Gotharda v
Bubenči, přímluva zazní i během ní.
6. ledna 2020
Afghánistán je oficiálně islámskou republikou, v níž je islám určujícím náboženstvím.
Modleme se za všechny mírumilovné muslimy, aby ve svých svatých písmech nehledali
odůvodnění násilí a válek, ale snažili se hledat Boží vůli v lásce a náboženské shovívavosti.
7. ledna 2020
Afghánistán je už od roku 1978 místem světového konfliktu, během těchto let zemřelo
téměř 600.000 místních obyvatel.
Modleme se za rodiny, které přišly o své členy, aby v sobě nechovaly nenávist a touhu po
pomstě, a tím přispěly k zastavení zabíjení a krveprolití.
8. ledna 2020
Nezávislost Afghánistánu byla mezinárodně uznána 19. srpna 1919.
Modleme se za to, aby současní i budoucí vládci země nevnucovali svou politiku a
náboženství jiným státům a národům, a uznávali jejich nezávislost.
9. ledna 2020
Právě na území Afghánistánu vzniklo roku 1994 hnutí Tálibán, které dočasně nastolilo
v zemi mír a začalo tvrdě vyžadovat poslušnost striktnímu výkladu koránu.
Modleme se za všechny věřící jakéhokoli náboženství, aby se jejich víra nestala bigotní a
militantní, tvrdě vyžadující poslušnost od každého, i nevěřícího člověka.
10. ledna 2020
V Afghánistánu bylo zrušeno otroctví teprve roku 1923.
Modleme se za lidi, kteří byli na území Afghánistánu uneseni a o nichž příbuzní nemají
žádné zprávy, aby se jejich únosci ozvali a začali vyjednávat o jejich propuštění.
11. ledna 2020
O politický i vojenský vliv na území Afghánistánu se dlouhodobě přetahují zejména
Rusko a Spojené státy.
Modleme se za všechny světové velmoci, aby svou sílu a moc nepředváděly vojensky, ale
využily všechny prostředky pro nastolení dialogu mezi soupeřícími národnostními
skupinami.

12. ledna 2020
Obyvatelstvo Afghánistánu netvoří jeden národ, ale větší či menší kmenové svazy,
které se domlouvají více než dvaceti jazyky.
Modleme se za veškeré obyvatelstvo země, aby paštunská většina neutiskovala ostatní
národnostní a jazykové menšiny.
13. ledna 2020
Častými způsoby atentátů v Afghánistánu jsou sebevražedné útoky.
Modleme se za afghánské rodiny, aby už v nich byly děti vychovávány tak, aby měly
v úctě životy ostatních lidí i své vlastní.
14. ledna 2020
V Afghánistánu aktuálně umírá 11% novorozenců.
Modleme se za bohaté země, aby místo financování zbrojařských zájmů podpořily stavbu
a zařízení nových nemocnic a porodnic.
15. ledna 2020
Podle OSN přes 13 milionů Afghánců trpí akutním nedostatkem potravin.
Modleme se nejen za tyto hladovějící, ale i za sebe, abychom nevyhazovali žádné jídlo a
mírnili se ve vybíravosti a přejídání.
16. ledna 2020
Afghánistán produkuje většinu opia ve světě.
Modleme se za lidi, kteří podléhají drogám, aby se vymanili z této závislosti a řešení svých
problémů hledali a nacházeli nejen u odborníků, ale i v silných přátelských vztazích.
17. ledna 2020
Území Afghánistánu tvoří krásná příroda a drsné skalnaté hory.
Modleme se za lidi, kteří každoročně odcházejí do hor nedostatečně připraveni, a stávají
se tak obětí přírodních i lidských katastrof.
18. ledna 2020
Katolická církev není na území Afghánistánu oficiálně povolena a přestup ke křesťanství
je přísně zakázán.
Modleme se za všechny křesťany, kteří i přes tyto zákazy v zemi vykonávají misijní nebo
charitativní činnost, aby našli správný způsob ohlašování evangelia svými skutky.
19. ledna 2020
Kromě nelegálního obchodu s narkotiky Afghánistán sužuje též korupce, zpronevěra
veřejného majetku a ilegální těžba minerálů.
Modleme se za probuzení svědomí všech lidí, kteří mají účast na těchto zločinných
praktikách, a za spravedlivou justici, která je začne stíhat a trestat.
20. ledna 2020
Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat do Afghánistánu.
Modleme se za zdravý rozum našeho obyvatelstva, aby uposlechlo tohoto varování a
nikdo se na vlastní pěst nepouštěl do individuálního dobrodružství.

21. ledna 2020
Mezi obyvatelstvem Afghánistánu se nachází značné množství zbraní.
Modleme se za zastavení černého obchodu se zbraněmi a za úplné odzbrojení civilního
obyvatelstva, které by přispělo k zvýšení bezpečnosti.
22. ledna 2020
Historicky bylo mezi Afghánistánem a Československem uzavřeno několik
mezinárodních smluv a dohod.
Modleme se za to, aby mezi našimi národy vládly přátelské vztahy, abychom obchodně i
charitativně přispívali k odstranění tamní bídy a aby v zemi netrpěl nikdo z našich občanů.
23. ledna 2020
Jediným katolickým chrámem v Afghánistánu je kaple na italském velvyslanectví.
Modleme se za všechny katolické diplomaty v této zemi, aby společnými silami i
návštěvou bohoslužeb vydávali svědectví o věrnosti své víře i Svatému Otci.
24. ledna 2020
Negramotností trpí nejen civilní obyvatelstvo Afghánistánu, ale i tamní bezpečnostní a
policejní jednotky.
Modleme se za rozvoj všech stupňů škol a vzdělávacích institutů a za zvýšení smyslu pro
povinnost afghánského obyvatelstva.
25. ledna 2020
Od roku 2002 dosud zemřelo v Afghánistánu 16 českých vojáků.
Modleme se za spásu jejich duší i za jejich rodiny, které se s touto ztrátou svého
příbuzného musely vypořádat.
26. ledna 2020
V afghánských horách se nacházejí velké zásoby rudy, uhlí, ropy, ale i mědi, vzácných
kovů, drahokamů a polodrahokamů.
Modleme se za to, aby se tyto přírodní nerostné zdroje nestaly ani nyní ani po skončení
války zdrojem a příčinou nových konfliktů.
27. ledna 2020
V Afghánistánu bylo v posledních pěti letech zavražděno několik desítek zahraničních i
domácích křesťanů.
Modleme se především za domorodé obyvatele, kteří konvertovali ke křesťanství z islámu
a jsou za to vězněni, znásilňováni, mučeni nebo zabíjeni.
28. ledna 2020
Na většině území Afghánistánu trpí zejména ženy, jichž se podle výkladu koránu nemže
dotknout cizí mužská ruka včetně lékařů.
Modleme se za větší empatii a pochopení i ze strany západních zemí, aby bylo dost
obětavých lékařek a zdravotních sester, které najdou odvahu těmto ženám pomáhat.
29. ledna 2020
Afghánci jsou známí jezdci na koních a národním sportem je buzkaši, při němž se muži
na koních snaží dostat bezhlavou telecí mrtvolu do branky.
Modleme se za větší respekt vůči všem živočichům, aby se lidé k zvířatům chovali
zodpovědně a nezabíjeli je pouze pro vlastní radost či potěšení.

30. ledna 2020
V celém Afghánistánu byly zakázány televizory a není zde přístup k internetu.
Modleme se za ty, kteří se naopak stali kdekoli ve světě, i u nás, závislými na moderních
komunikačních prostředcích a otroky sociálních sítí.
31. ledna 2020
Přestože obyvatelé Afghánistánu žijí v chudobě a nejednou se živí pouze listím ze
stromu, dokáží být pohostinní a zvou druhé na šálek čaje.
Modleme se za větší pohostinnost i v našem národě a v našich komunitách, abychom
nezapomněli otevírat své domácnosti návštěvám a zvát je k sobě na jídlo a na kus řeči.
1. února 2020
Současným prezidentem Afghánistánu je Ašraf Ghaní a premiérem Abdulláh Abdulláh.
Modleme se za politické představitele tohoto státu, za prezidenta i vládu, aby byli
schopni udržet mír nejen ve své zemi, ale díky tomu i v celém světě.
2. února 2020
Buddhistické komplexy v afghánském Bamjánském údolí, zapsané na seznamu
kulturního dědictví UNESCO byly nedávno poničeny.
Modleme se za objektivní hodnocení dějin a za ochranu tradic a kultury, aby se
z náboženských či politických důvodů neničila příroda ani lidmi vytvořené umění.

v době 6. 1. – 2. 2. 2020 bude v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči možnost přispět na:
charitativní činnost Misionářek Matky Terezy v sirotčinci v Kábulu (Afghánistán)
finanční dar bude zaslán na účet katolického ordináře v Afghánistánu Giovanni Scalese

