
MODLITBA ZA ALŽÍRSKO 
březen 2020 

 

Následující úmysly se může každý modlit sám, s dalšími členy rodiny doma anebo v modlitebních 
společenstvích; koná-li se v daný den mše u Sv. Gotharda v Bubenči, přímluva zazní i během ní.  
 

2. března 2020 
Alžírsko získalo nezávislost na Francii teprve v roce 1962.  
Modleme se za tu část místního obyvatelstva, která v sobě ještě stále nosí pocit křivdy z dlouholeté 
kolonizace, aby ve svých srdcích nedovolila zvítězit pomstě a nenávisti. 

3. března 2020 
Třicet let vládla v Alžírsku tvrdou diktaturou Fronta národního osvobození.  
Modleme se za alžírské státníky a členy tamní vlády, aby odolali pokušení moci i peněz, a usilovali o 
reálné pozdvižení životní úrovně země, kterou reprezentují.  

4. března 2020 
Více než čtyři pětiny Alžírska představuje nehostinná a trvale neobyvatelná poušť Sahara.  
Modleme se za všechny lidi, kteří se vydávají do pouští za zážitky, aby nedávali přednost 
dobrodružství před rozumem a nepodcenili nebezpečí, která takováto cesta s sebou nese. 

5. března 2020 
V alžírské poušti doposud žije přibližně 1,5 milionu beduínů. 
Modleme se za tyto kočovné kmeny, pro jejichž způsob života jsou státní hranice umělou překážkou, 
aby se v důsledku civilizačních změn a obchodu se zbraněmi neradikalizovaly. 

6. března 2020 
Zásadním zásahem do života původního berberského obyvatelstva bylo vybudování transsaharské 
dálnice v druhé polovině 20. století.   
Modleme se za velké dopravní a spediční společnosti, aby si byly vědomy toho, že i Sahara má svá 
klimatická pravidla, která lze snadno narušit, a zhoršit tím tamější životní prostředí. 

7. března 2020 
Na severu v horské oblasti Atlasu žije velká skupina berberského kmene Kabylů, v němž je 
přítomno velké napětí vůči centrální alžírské vládě. 
Modleme se i za tento kmen, jenž dlouhodobě usiluje o uznání svého jazyka a kultury, a který 
v posledních letech čelil několika vraždám svých členů ze strany alžírské policie.  

8. března 2020 
Pouštní Tuaregové si zahalují tvář do typicky modrého tagelmustu, obarveného indigem. 
Modleme se za nalezení spravedlivého a pokojného řešení v otázce zahalování tváří, abychom ve 
strachu z terorismu nenutili některé lidi ke ztrátě jejich původní identity. 

9. března 2020 
V Alžírsku je zákaz alkoholu, avšak většina lidí si nemůže dovolit ani nákup lahvové vody. 
Modleme se nejen za obyvatele, kterých se to týká, ale i za sebe, abychom nejen nepřeháněli v pití 
alkoholických nápojů, ale uměli lépe hospodařit i s pitnou vodou. 

10. března 2020 
Při tradičním servírování alžírského čaje se tento nápoj několikrát přelévá z nádoby do nádoby a 
do kalíšků se leje stále z větší výšky. 
Modleme se za nejchudší vrstvy obyvatelstva, aby jim mezinárodní sociální a charitativní programy 
zajistily zdarma především základní potraviny a nápoje. 



11. března 2020 
V pohoří Ahaggar žil jako poustevník bývalý francouzský důstojník blahoslavený Charles de 
Foucauld, který byl 1. prosince 1916 nájezdnými lupiči zabit před svou poustevnou. 
Modleme se za misionáře a poustevníky, kteří se rozhodnou žít v cizí zemi, aby víru nešířili pouze 
slovem a stavěním chrámů, ale především láskou k místnímu obyvatelstvu. 

12. března 2020 
Alžírsko ve velké míře zasáhly nepokoje spojené s tzv. arabským jarem, které trvají dodnes hlavně 
v podobě pátečních manifestací a demonstrací. 
Modleme se za turisty, kteří se vydávají do Alžírska, aby se ani ze zvědavosti nezapojovali do 
masových akcí, kterým nemohou rozumět, a neopatrností tak neriskovali své životy. 

13. března 2020 
V Alžírsku není dovoleno fotografovat jakékoli vojenské objekty, ale ani veřejné budovy 
s vyvěšenou státní vlajkou nebo uniformované osoby. 
Modleme se za bezpečnostní situaci v zemi, za jednotu v alžírské armádě, za nepodplatitelnost 
tamní policie a za eliminaci incidentů, spáchaných z nevědomosti. 

14. března 2020 
V 60. letech 20. století bylo uzavřeno mezi tehdejším Československem a Alžírskem několik dosud 
platných smluv zejména o hospodářské spolupráci. 
Modleme se za smluvní strany v Alžírsku i v České republice, a to nejen na státní, ale i na soukromé 
úrovni, aby se dalo spolehnout na jejich podpis a dodržovaly dané slovo. 

15. března 2020 
S rozlohou 2 381 741 km2 je Alžírsko jako republika s 48 provinciemi největší zemi v Africe a 
desátou největší na světě. 
Modleme se za dobré vztahy a plodnou spolupráci Alžírska s ostatními zeměmi Afriky, zejména 
s těmi, s nimiž bezprostředně sousedí. 

16. března 2020 
Alžírská diecéze Laghuat se svými 2 107 708 km2 je největší katolickou diecézí na světě. 
Modleme se za pokojné soužití a příklad křesťanské lásky mezi místními věřícími a jejich biskupy, 
kteří jsou rodáci z Francie nebo Velké Británie. 

17. března 2020 
Patronem katolické církve v Alžírsku je svatý biskup a mučedník Cyprián. 
Modleme se za bezpečí pro všechny katolíky v zemi, kde tvoří necelé 1 % místního obyvatelstva. 

18. března 2020 
V 16.-19. století bylo území dnešního Alžírska základnou pro barbarské korzáry, kteří obchodovali 
s lidmi a zajaté Evropany prodávali do otroctví. 
Modleme se za novodobé otrokáře, kteří kdekoli a jakkoli zneužívají skutečnosti, že jsou někteří lidé 
na nich sociálně, duchovně nebo materiálně závislí.  

19. března 2020 
Dnešní turistické letovisko Annaba v severovýchodním Alžírsku je starověké město Hippo, kde byl 
biskupem i slavný svatý Augustin. 
Modleme se za ty, co uvěří v Ježíše Krista v zemích, kde je konverze ke křesťanství zakázána 
zákonem anebo kde jim za tuto konverzi hrozí mučení či diskriminace.  

20. března 2020 
Během války v Alžírsku v 60. letech a během občanské války v 90. letech 20. století zemřelo více 
než půl milionu převážně civilních obyvatel. 
Modleme se za to, aby političtí, náboženští i národnostní oponenti pochopili, že jedinou cestou 
k přežití je hledání cesty smíru, odpuštění, tolerance a vzájemné spolupráce.  



21. března 2020 
Více než čtvrtina obyvatel Alžírska žije aktuálně pod hranicí chudoby. 
Modleme se za bohaté lidi, kteří jezdí do Alžírska na dovolenou, aby našli způsob, jak si tam nejen 
užívat, ale i pomoct nejnuznějším a nejchudším lidem dostat se z bídy.   

22. března 2020 
V Alžírsku žije a pracuje 11 mužských a 23 ženských řeholních společností. 
Modleme se za nová kněžská a řeholní povolání jak u nás v Evropě, tak i mezi domorodými obyvateli 
v Africe. 

23. března 2020 
Alžírský dinár je měna s velmi omezenou směnitelností, která je navíc uměle nadhodnocována.  
Modleme se za vymýcení černého trhu, který nabízí neoficiální kurz alžírské měny s výraznou 
odchylkou od oficiálního kurzu stanoveného BNA. 

24. března 2020 
Alžírskými rodáky byli mj. spisovatel Albert Camus anebo módní návrhář Yves Saint-Laurent. 
Modleme se za odstranění rasismu z veřejného i soukromého sektoru, abychom nikoho 
neposuzovali jen podle jeho národnosti, barvy pleti anebo náboženského vyznání. 

25. března 2020 
Více než 70 % Alžířanů je mladších 30 let a 25 % dospělých v aktivním věku je nezaměstnaných. 
Modleme se za africkou mládež, aby nepodlehla pokušení a kouzlu konzumu a blahobytu, ale ať díky 
své výchově a spravedlivé vládě může pracovat a přispívat k rozvoji své vlasti.   

26. března 2020 
Ačkoli samotné Alžírsko bojuje s chudobou a nezaměstnaností, ve městě Tandif vybudovalo 
uprchlický tábor pro 100.000 utečenců ze Západní Sahary. 
Modleme se za všechny státy světa, aby nehleděly pouze na vlastní dobro, ale společně s ostatními 
spolupracovaly na dobru celého lidstva, především té jeho části, která je ohrožena na životě. 

27. března 2020 
Už od vzniku nezávislosti roku 1962 má silnou pozici v Alžírsku vládní armáda. 
Modleme se za celkové uklidnění situace v zemi, aby se při nastolování míru mezi obyvatelstvem co 
nejméně musely používat zbraně, tanky a jakákoli donucovací technika. 

28. března 2020 
V Alžírsku se nalézá třetí největší zásobárna ropy, je šestým největším producentem zemního 
plynu, kromě toho disponuje velkými zásobami železné rudy, uranu či fosfátů. 
Modleme se za spravedlivé rozdělování zisků z tohoto těžkého průmyslu, aby největší část příjmů 
nešla do rukou zahraničních vlastníků, ale místního obyvatelstva.     

29. března 2020 
V hlavním městě Alžíru byla čínským investorem postavena největší mešita v Africe.  
Modleme se za budoucnost a nezávislost těch zemí, jejichž ekonomiku zachraňují cizí velmoci tím, že 
skupují jejich dluhy a finančně čím dál víc ovládají tamní režim. 

30. března 2020 
Alžír je po Káhiře druhé město v Africe, které má metro. 
Modleme se za dopravu, aby zvláště ve velkých městech lidé dobře vážili nutnost jízdy vlastními 
dopravními prostředky, které způsobují dopravní kolapsy a znečišťují ovzduší. 

31. března 2020 
V roce 1996 teroristé zavraždili sedm trapistických mnichů v klášteře Tibhirine a biskupa Pierre 
Clavérie z Oranu.  
Modleme se za všechny křesťany, kteří jsou kdekoli na světě pro svou víru ve vězení, unešení na 
neznámé místo anebo odsouzeni na smrt. 



1. dubna 2020 
I přesto, že Alžírsko je islámskou republikou, 70 % všech právníků a 60 % univerzitních studentů 
zde tvoří ženy. 
Modleme se za dodržování základních práv pro obě pohlaví, za odstranění jakéhokoli napětí mezi 
zastánci či odpůrci této rovnováhy a za respektování Božího plánu při stvoření člověka. 

2. dubna 2020 
Od roku 2014 dosud na alžírské Sahaře v teplotě kolem 48°C zahynulo téměř 50 000 běženců. 
Modleme se za všechny migranty, zejména za děti a těhotné ženy, aby tomuto fenoménu světské i 
církevní autority věnovaly dostatečnou pozornost a hledaly způsoby, jak jim pomáhat. 

3. dubna 2020 
Každý kněz pro sloužení bohoslužby, ale i každá charitativní organizace pro jakoukoli pomoc musí 
získat povolení od alžírských úřadů, jinak jim hrozí vězení a velké finanční pokuty. 
Modleme se za nalezení způsobu, jak i v těchto podmínkách naplňovat evangelium o nezištné 
pomoci těm, kteří ji potřebují, ale státní orgány je buď neregistrují vůbec nebo je ignorují. 

4. dubna 2020 
Dnešní mešita Ketchaoua, zařazena mezi památky UNESCO, je bývalou katolickou katedrálou sv. 
Filipa v Alžíru. 
Modleme se za dialog mezi křesťanstvím a islámem, za lásku a úctu mezi duchovními i věřícími obou 
těchto velkých světových náboženství. 

5. dubna 2020 
Velvyslanectví Alžírska v ČR i rezidence velvyslance má sídlo na Praze 6 v Bubenči. 
Modleme se nejen za pracovníky této ambasády, ale i za bezpečí všech obyvatel České republiky 
nacházejících se přechodně či trvale na území Alžírska. 
 
 

 
v době 2. 3. – 5. 4. 2020 bude v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči možnost přispět na: 

jeden z katolických klášterů v Alžírsku 
dar bude předán na místo některou z diplomatických cest 

 


