MODLITBA ZA AMERICKOU SAMOU
červen 2022
AMERICKÁ SAMOA NENÍ SAMOSTATNÝM STÁTEM, JDE O NEZAČLENĚNÉ ÚZEMÍ USA

Následující úmysly se může každý modlit sám anebo společně s dalšími lidmi; koná-li
se v daný den mše u Sv. Gotharda v Bubenči, přímluva zazní i během ní.
6. června 2022
Roku 1949 chtělo USA začlenit Americkou Samou jako samostatný stát do federace, proti
se ale postavili místní náčelníci, kteří chtěli svým ostrovům ponechat větší nezávislost.
Modleme se za toto nezačleněné území Ameriky, aby na něm v budoucnu nevznikly takové
konflikty, které by ohrozily bezpečnost místních obyvatel i celé tichomořské Polynésie.
7. června 2022
Vzácným druhem zvířecí říše jsou dva druhy kaloňů, podobných netopýrům, kaloň
samojský a kaloň tongánský, žijící v národním parku Americká Samoa.
Modleme se nejen za tento národní park, ale za všechna území na světě, kde žijí ohrožené
druhy zvířat i rostlin, aby lidé tento poklad přírody chránili legislativně i ve svědomí.
8. června 2022
Drtivá většina obyvatel Americké Samoy (98 %) jsou křesťané, z toho 20 % římští katolíci,
zbývající část tvoří protestanté.
Modleme se za zdejší věřící, aby křest svůj i svých potomků nebrali pouze jako formální
rodinnou tradici, ale jako přihlášení se k životnímu stylu podle Ježíšova učení.
9. června 2022
Hlavním vývozním artiklem Americké Samoy jsou produkty z tuňáka, které nakupuje
především zbytek Spojených států amerických.
Modleme se za lidi, kteří zde rozhodují o hospodářství, aby si byli vědomi této ekonomické
závislosti a podle toho vytvářeli i celkovou politiku tohoto jinak značně nezávislého území.
10. června 2022
Americká Samoa vítá Nový rok jako poslední, zatímco sousední stát Samoa naopak jako
první, takže se mezi těmito ostrovy dá „cestovat v čase“.
Modleme se za všechny křesťany jak v Pacifiku, tak v Evropě, aby si každé ráno uvědomili, že
nový den je velkým darem od Boha a v modlitbě ho požádali o pomoc, aby jej dobře využili.
11. června 2022
Na mořském území Americké Samoy se nachází také několik korálových ostrovů, přičemž u
ostrova Ta'u se nachází jedna z největších korálových kolonií na světě měřící 25 metrů.
Modleme se za větší uvědomělost jak místních obyvatel, tak i těch, kteří žijí v kontinentálních
státech, aby se více zajímali, jak zachránit planetu a život na ni pro budoucí generace.
12. června 2022
V Americké Samoi je zakázáno kempovat ve volné přírodě a místní vláda nemá zájem na
zvyšování počtu turistů, kteří míří do jejich země.
Modleme se obecně za tuto zemi, aby si udržela rovnováhu mezi neregulovaným otevřením
se a totální izolací, a tím se zařadila mezi stabilní a bezpečná území ve světě.

13. června 2022
O původním náboženství domorodých Samojců se toho ví málo, v důsledku působení
evropských misionářů v 19. století všichni obyvatelé přijali křesťanství.
Modleme se za to, aby ti, kteří se křtem hlásí ke křesťanství, brali vážně Ježíšovo učení, které
vede k bratrské lásce a jednotě, a nerozdmýchávali žádné historické spory.
14. června 2022
Hlavním městem Americké Samoy je Pago Pago, všechny vládní instituce se ale nacházejí
ve městě Fagatogo; obě města leží na největším ostrově Tutuila.
Modleme se za zhruba tisícovku obyvatel, kteří žijí na jiných než na hlavním ostrově, aby
nebyli ostatními obyvateli v žádné oblasti života diskriminováni nebo opomíjeni.
15. června 2022
Všichni katolíci v Americké Samoi podléhají jedinému biskupovi, jehož sídlo je v obci
Tafuna nedaleko hlavního města, kde se kromě katedrály nachází i mezinárodní letiště.
Modleme se za 15 katolických kněží, kteří zde působí, jakož i za současného biskupa diecéze
Samoa-Pago Pago, redemptoristu Petra Hugha Browna, rodáka z Nového Zélandu.
16. června 2022
Samojské ostrovy pro Evropu objevil nizozemský mořeplavec Jacob Roggeveen a později
Francouz Louis Antoine de Bouganville, jenž je nazval Plaveckými ostrovy.
Modleme se za všechny lidské oběti, které si vyžádalo moře Tichého oceánu, ať už
v důsledku ztroskotání lodí anebo přírodních živlů v podobě tajfunu či tornáda.
17. června 2022
Obyvatelstvo Americké Samoy je považováno za nejtlustší na světě, za obézní je
považováno 95 % veškeré populace.
Modleme se za místní rodiče, aby své děti vedli k správnému a zdravému životnímu stylu,
k němuž náleží i umírněnost v stravování a dostatečný pohyb.
18. června 2022
Zatímco v Evropě se obecně rušila veškerá proticovidová opatření, komunitní šíření nemoci
covidu-19 na ostrovech Americké Samoy začalo teprve v únoru 2022.
Modleme se za místní zdravotnictví, aby zvládlo nejen tuto pandemii, ale i všechny ostatní,
které by obyvatelstvo v nejbližších letech postihlo.
19. června 2022
Americká Samoa má nejvyšší procento vojenských rekrutů ze všech území a států USA.
Modleme se za mír a bezpečí ve světě, aby američtí vojáci včetně rodáků z Americké Samoy
mohli plnit spíše humanitární úkoly než válčit v krvavých mezinárodních konfliktech.
20. června 2022
Nejznámější osobností Americké Samoy je scénárista a režisér Gary Scott Thompson, jehož
kultovním snímkem je film Rychle a zběsile.
Modleme se za každého z nás, abychom se nestyděli za své kořeny, za svou rodnou vlast
anebo tu zemi, kde jsme vyrůstali, a dokázali být vděčnými za vše, co jsme se tam naučili.
21. června 2022
Když se bývalý prezident Donald Trump nelichotivě vyjádřil o obyvatelích Americké Samoy,
místní vláda zareagovala dočasným zrušením volného cestování občanů USA.
Modleme se za vrcholné světové politiky každého státu či národa, aby si více uvědomovali,
že svými výroky a prohlášeními mohou dlouhodobě zhoršit vzájemné mezinárodní vztahy.

22. června 2022
Vlajku Americké Samoy tvoří tři trojúhelníky, dva modré pravoúhlé a jeden bílý
rovnoramenný, v němž je vyobrazený symbol orla.
Modleme se za dobré vztahy mezi obyvateli Americké Samoy a Spojených států, které
symbolizuje orel, nesoucí ve svých pařátech tradiční symboly moci samojských náčelníků.
23. června 2022
První budova, kterou USA vyhlásilo na Americké Samoi za historickou kulturní památku, je
guvernérovo sídlo Maugaoali’i, postavené roku 1903.
Modleme se za guvernéra Americké Samoy, jakož i za ostatní představitele vlády a
zákonodárného sboru, který představují vlastní Sněmovna reprezentantů i Senát.
24. června 2022
Podle starobylé tradice byly ostrovy Americké Samoy nejstaršími v oceánu, které vytvořil
bůh a vládl jim náčelník s titulem Tui Manuʻa, jehož potomkové na ostrově prý dodnes žijí.
Modleme se za udržení takových kulturních a společenských tradic v Pacifiku, které nejsou
nikomu škodlivé, a pro další generace přinesou lepší poznání vlastních dějin.
25. června 2022
Mezi tradiční jídla v Americké Samoi patří hlíza kalokázie jedlé zvaná taro, upravená na
různý způsob a pečený kokosový krém v listech taro zvaný palusami.
Modleme se za větší zapojení místních obyvatel, z nichž většina žije v nadprůměrném
dostatku, do mezinárodních humanitárních a charitativních projektů.
26. června 2022
Zvláštní statut Americké Samoy v rámci USA spočívá i v tom, že její občané nejsou občany
Spojených států, ale pouze tzv. americkými obyvateli.
Modleme se za spravedlivá rozhodnutí soudů ve Spojených státech, které stále častěji řeší
právní statut lidí, narozených v Americké Samoi a žijících na území USA.
27. června 2022
Na jaře 1889 se na ostrovech Samoy schylovalo ke skutečné válce, když těsně před jejím
rozpoutáním se strhl stoletý tajfun, jenž zničil téměř veškeré válečné lodě a arzenál.
Modleme se za to, abychom my lidé včas reagovali na Boží znamení, která nás jako
jednotlivce i jako národy varují před osudově špatnými rozhodnutími.
28. června 2022
I přes svou malou rozlohu se v listopadu 1970 během své apoštolské cesty do Asie a
Oceánie v Americké Samoi na jeden den zastavil papež Pavel VI.
Modleme se za dobré rozhodování současného papeže Františka a jeho poradního týmu, aby
jeho plánované cesty přinesly ovoce a staly se prostředkem usmíření a větší zárukou míru.
29. června 2022
Roku 1918 byla Americká Samoa jedním ze tří míst, kde nevypukla španělská chřipka.
Modleme se za včasné a efektivní zavádění protipandemických opatření ve světě, jakož i za
jejich poklidné a rozumné přijetí obyvateli jednotlivých států.
30. června 2022
K neodmyslitelným nedělním tradicím na ostrovech Americké Samoy patří nedělní
návštěva protestantské nebo katolické bohoslužby, k níž patří bubnování, zpěv a tanec.
Modleme se za opatrné a střízlivé hodnocení evropských křesťanů všech polynéských
náboženských tradic, z nichž některé mohou vyvolávat dojem pohanského synkretismu.

1. července 2022
Velvyslancem České republiky ve Spojených státech amerických je Hynek Kmoníček, pro
záležitosti Americké Samoy je jmenován konzul Jaroslav Olša se sídlem v Los Angeles.
Modleme se za všechny naše diplomaty, ale i ostatní lidi včetně domorodého obyvatelstva,
kteří jakkoli pomohli českým občanům, když na Americké Samoi někdy potřebovali pomoct.
2. července 2022
V dubnu 2001 při kvalifikačním fotbalovém zápasu na mistrovství světa prohrál národní
tým Americké Samoy s Austrálií světově rekordním výsledkem 0:31.
Modleme se za spravedlivá kvalifikační pravidla ve sportu, aby se neopakovala tehdejší
situace, kdy z původnímu týmu mohl nastoupit jediný hráč a zbytek fotbal nikdy nehrál.
3. července 2022
Americká Samoa má vlastní zákonodárství, roku 2015 byl přijat velmi přísný zákon, tvrdě
trestající jakýkoli obchod, držení i požívání veškerých drog včetně marihuany.
Modleme se za děti, mládež a rodiny žijící v Americké Samoi, aby se už od malička učili žít
podle Božích zákonů, k nimž patří ochrana zdraví a života svého i druhých lidí.

AMERICKÁ SAMOA NENÍ SAMOSTATNÝM STÁTEM, JDE O NEZAČLENĚNÉ ÚZEMÍ USA

V době 6. 6. 2022 – 3. 7. 2022 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči
dva informační panely se základními informacemi a mapou Americké Samoy.

