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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.  
 

3. února 2020 
Albánské obyvatelstvo tvoří dvě etnické skupiny: Ghegové na severu a Toskové na jihu 
země.  
Modleme se za pokojné soužití těchto dvou etnických skupin, aby mezi nimi ani 
v budoucnu nevznikl tak vážný spor, který by přinesl nenávist či rozdělení země.    

4. února 2020 
V období let 1945 – 1990 měla Albánie jeden z nejtvrdších režimů na světě a země byla 
oficiálně vyhlášená jako ateistický stát.  
Modleme se za všechny lidi, kteří se prohlašují za nevěřící nebo ateisty, aby ve svém 
přesvědčení nezačali nenávidět, pronásledovat anebo diskriminovat jakékoli náboženství.   

5. února 2020 
Od Albánie je Itálie vzdálena pouze 72 km přes moře, což vedlo během druhé světové 
války k snadnému obsazení země.  
Modleme se za brzké vyřešení mezinárodních konfliktů, které se týkají moří a mořského 
dna, aby honba za ziskem z těžby nerostného bohatství nezničila tento velký dar, jejž 
dostalo lidstvo od svého Stvořitele. 

6. února 2020 
Na rozdíl od většiny evropských zemí je Albánie demograficky mladou zemí, kde střední 
věk obyvatelstva je 35 let. 
Modleme se za mladé lidi, uzavírající manželství, aby se nelekali odříkání nebo omezení, 
spojených se založením rodiny a přijetím většího počtu dětí. 

7. února 2020 
Na území Albánie se v dobách říše Epirus nacházela jedna z nejstarších věštíren antiky 
Dodona.   
Modleme se za ty, kteří před vírou v osobního Boha dávají přednost různým pověrám, 
věštbám či horoskopům, anebo vstupují do pochybných sekt a náboženských společností. 

8. února 2020 
Albánským národním hrdinou je Gjergj Kastriota Skanderberg, jenž se v 15. století 
proslavil jako bojovník proti Osmanské říši. 
Modleme se za odvahu bránit pravdu a spravedlnost jak ve světě, tak i v našich rodinných 
či pracovních komunitách i za cenu osobních obětí nebo velkého nasazení.  



9. února 2020 
Komunistická Albánie v roce 1968 protestovala proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do 
tehdejšího Československa. 
Modleme se za albánskou i českou armádu, aby její vojáci při plnění úkolů neztráceli ze 
zřetele jak poslušnost svému velení, tak poslušnost svému svědomí. 

10. února 2020 
Albánie dlouhodobě bojuje s vysokou mírou korupce i s organizovaným zločinem. 
Modleme se především za albánské křesťany, ať dokáží odolávat silnému pokušení peněz 
a moci, a jsou i v těchto oblastech ve své zemi příkladem ostatnímu obyvatelstvu. 

11. února 2020 
Největším lákadlem pro zahraniční turisty jsou velkolepé albánské hory a pláže na 
pobřeží Jaderského a Jónského moře. 
Modleme se za turisty, přijíždějící do Albánie, aby nezneužívali chudoby a pohostinnosti 
Albánců a neznečišťovali tamní pláže ani přírodu. 

12. února 2020 
V roce 2001 zmizeli v albánských horách tři mladí čeští studenti, kteří pravděpodobně 
skončili v rukou zločinců, obchodujících s lidskými orgány. 
Modleme se za jejich rodiny, které se dodnes nedozvěděly nic o jejich osudu a jimž 
nebylo oficiálně sdělen žádný výsledek tamního policejního vyšetřování. 

13. února 2020 
V roce 1993 navštívil Albánii papež Jan Pavel II. a v roce 2014 papež František. 
Modleme se za všech šest albánských katolických diecézí, aby měly dobré a horlivé 
biskupy, jakož i dostatek duchovních povolání ke kněžství. 

14. února 2020 
V některých oblastech Albánie stále žijí rodiny, řídící se ústně předávaným zvykovým 
právem, do něhož patří i krevní msta. 
Modleme se za tyto rodiny, aby nejen navenek, ale i vnitřně přijaly zákony Boží, které 
nejen zakazují zabití člověka, ale učí nás milovat bližní, včetně těch, co nám ubližují. 

15. února 2020 
V Albánii se užívá opačná gestikulace pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu než 
v ostatních evropských státech. 
Modleme se za smíšená manželství, aby kulturní či náboženské rozdíly nebyly důvodem 
k hádkám či vážným sporům, jakož i následným rozvodům a rozpadům rodin. 

16. února 2020 
Nejznámější albánskou osobností je Matka Tereza, v roce 2016 prohlášena za svatou. 
Modleme se za všechny Albánce, kteří v kterékoli době opustili svou zemi, aby nepřestali 
milovat svou vlast, svůj národ i svou řeč. 

17. února 2020 
V albánských vesnicích se dodnes potkáme s pohostinností, kdy místní obyvatele 
kolemjdoucím nabídnou zdarma šálek kávy nebo panák rakije. 
Modleme se za pohostinnost lidstva jako takového, aby žádný stát z principu neodmítal 
jinou národnost a nevytvářel tím podmínky pro vznik militantního nacionalismu. 



18. února 2020 
Většina Albánců jsou vlastenci, kteří milují svou zemi a hrdě se hlásí ke své národnosti. 
Modleme se za úctu ke státním symbolům jak vlastní země, tak i ostatních států a národů, 
aby nikdo neničil jejich vlajky a nedělal si posměch z toho, co je pro ně posvátné. 

19. února 2020 
Odhaduje se, že během komunistické totality bylo v Albánii na příkaz Envery Hodži 
postaveno téměř milion menších či větších bunkrů. 
Modleme se za pozvednutí životní úrovně obyvatel Albánie zejména na venkově, aby 
vláda investovala více peněz do základní infrastruktury, dopravy a dostupného bydlení. 

20. února 2020 
Polovina Albánců se živí zemědělstvím a chovem dobytka. 
Modleme se za požehnání pro letošní úrodu, aby měli dostatek jídla všichni obyvatelé 
pobřežní, hornaté i náhorní zóny v Albánii. 

21. února 2020 
Pro některé oblasti Albánie dodnes platí odlišné postavení muže a ženy ve společnosti, 
kdy se například žena nesmí sama bavit s cizím mužem. 
Modleme se za všechny psychicky nebo fyzicky týrané ženy a muže, aby společnost tento 
jev netolerovala a policie včas reagovala na všechna opodstatněná hlášení. 

22. února 2020 
Většina albánských věřících jakéhokoli náboženství není praktikujících, včetně katolíků.   
Modleme se za lepší znalost Bible u českých i albánských katolíků, i za jejich poctivé 
prožívání víry, k níž patří nejen navštěvování kostelů, ale i vzájemná tolerance a slušnost. 

23. února 2020 
Albánská lidová hudba patří mezi nehmotné světové kulturní tradice oceněné jako 
světové dědictví UNESCO. 
Modleme se za současnou kulturu a moderní umění, aby nepodléhaly morální ani 
umělecké dekadenci a reflektovaly i své vlastní duchovní kořeny. 

24. února 2020 
Podle statistiky 56% obyvatel Albánie tvoří muslimové, 10% katolíci a 7% pravoslavní. 
Modleme se za všechny věřící Albánce, aby se nikdo z nich neradikalizoval a v zemi i 
nadále přetrvala náboženská tolerance, kterou při své návštěvě země ocenil i Svatý Otec. 

25. února 2020 
Velkým problémem Albánie je 30% nezaměstnanost mladých, kteří masivně emigrují do 
vyspělých zemí Evropy jako je Německo či Francie, kde žádají o azyl. 
Modleme se za mladé Albánce, aby pohnutkou k emigraci nebyla jen vyhlídka zbohatnutí, 
ale především získání studijních a vědeckých zkušeností, které pak zkusí realizovat ve své 
vlasti. 

26. února 2020 
V Albánii je od roku 2001 registrované sdružení Přátelé České republiky, sdružující 
absolventy československých a českých vysokých škol. 
Modleme se za dobré vztahy mezi našimi národy i vrcholnými představiteli obou států, 
jakož i za požehnání pro české velvyslanectví v Tiraně a albánské velvyslanectví v Praze.   



27. února 2020 
V úterý 26. listopadu 2019 došlo u měst Drač a Tirana k zemětřesení, při němž zahynulo 
51 lidí, došlo k zřícení cca 2500 budov a více než 4000 lidí se ocitlo bez domova. 
Modleme se za všechny oběti této katastrofy a za účinnou pomoc domácích organizací i 
mezinárodního společenství, o níž hned v prosinci požádala albánská vláda.   

28. února 2020 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje v Albánii nocování na parkovištích 
nebo stanování mimo kempy. 
Modleme se za naše občany, kteří cestují do Albánie, aby dodržovali všechna doporučení 
a věnovali dostatečnou pozornost bezpečí vlastních životů i vlastního majetku. 

29. února 2020 
Do Albánie nelze cestovat vlakem z ciziny, existuje pouze domácí železniční doprava. 
Modleme se za to, aby Albánci více důvěřovali i cizincům a dovolili jim přijíždět nejen na 
dovolenou, ale aby zde mohli také pracovat, mj. také jako duchovní a misionáři.     

1. března 2020 
Národní poutní svatyní je bazilika Panny Marie dobré rady ve Skadaru. 
Modleme se za bezradné lidi, zejména za ty, kteří se nedokáží vyrovnat s křivdami 
minulosti a nosí v sobě osobní či rodové zranění jako dlouhodobou zátěž. 
 

 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

v době 3. 2. – 1. 3. 2020 bude v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči možnost přispět na: 
pomoc obětem zemětřesení v oblasti Tirany a Drače (Albánie) 

dar bude předán prostřednictvím arcibiskupství anebo českého velvyslanectví v Tiraně 


