MODLITBA ZA ANDORRU
duben 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. dubna 2020
Andorra je spoluknížectvím, v němž hlavou státu jsou francouzský prezident a
španělský biskup urgellské diecéze.
Modleme se za nalezení takového způsobu soužití státu a církve, aby ani jedna strana
nepodlehla pokušení moci, ale aby společně hledaly způsob, jak sloužit místním
obyvatelům.
7. dubna 2020
Na území Andorry žije zhruba 80 tisíc obyvatel, z toho je pouze necelá polovina
andorrských občanů.
Modleme se za větší semknutí mezinárodních společenství, aby smyslem jejich existence
byla především vzájemná spolupráce a pomoc těm národům, které se ocitají v nouzi.
8. dubna 2020
Andorra je v současnosti jediná země, kde je oficiálním jazykem katalánština.
Modleme se za všechny národy a jazykové skupiny, které usilují o státní nezávislost, aby
se pro jejich požadavky našlo co nejspravedlivější řešení, které nebude vést k násilí a
nenávisti.
9. dubna 2020
Před několika lety hledali v Andoře někteří jednotlivci i firmy daňový ráj, protože až do
roku 2013 se zde neplatila daň z příjmů.
Modleme se za zodpovědnost všech občanů jakéhokoli státu, kteří požívají jeho služeb a
ochrany, aby si byli vědomi Kristova požadavku „dávat císaři, co patří císaři“..
10. dubna 2020
Patronkou Andorry je už od 12. století Panna Maria Meritxellská, podle legendy o sošce
v kvetoucím keři divokých růží.
Modleme se za vnímavost a citlivost svědomí všech křesťanů, aby dokázali v pravý čas
najít způsob a formu, jak konkrétně provit svou víru včetně úcty ke svatým.
11. dubna 2020
V původně zemědělské zemi se dnes věnuje zemědělství pouze 1% obyvatelstva a
v zemi se pěstuje téměř výhradně pouze tabák.
Modleme se především za mladé lidi, kteří jsou v blahobytných zemích závislí na alkoholu
a tabáku anebo ujíždějí na lehkých či tvrdých drogách.

12. dubna 2020
Andorrská univerzita byla založena teprve v roce 1997 a je známá především svým
rozvinutým virtuálním vyučováním.
Modleme se za to, aby i církev dobře využívala vyspělých technologií či sociálních sítí, a
nepodléhala odsuzování nebo konspiračním teoriím o jejich výlučné škodlivosti.
13. dubna 2020
Průměrná nadmořská výška v Andoře činí 1996 m n.m. a Andorra la Vella je nejvýše
položené hlavní město Evropy.
Modleme se za lásku k přírodě, jíž jsme obdrželi darem od Stvořitele, abychom
respektovali všechna pravidla včetně těch zákazů, které vedou k její účinnější ochraně.
14. dubna 2020
Administrativně je Andorra rozdělena na 7 farností.
Modleme se jak za tyto andorrské, tak i za ostatní katolické farnosti ve světě, aby je
nepojil pouze jeden společný kostel, ale aby byly živými společenstvími lásky a vzájemné
pomoci.
15. dubna 2020
Andorra nedisponuje žádným letištěm ani železnicí. Veškerá doprava se tedy
uskutečňuje výhradně po silnicích s celkovou délkou 279 km.
Modleme se za všechny imobilní lidi, kteří nemají žádnou možnost pohybu, aby na ně
zbytek obyvatelstva nezapomněl a snažil se jim jakoukoli dopravu zprostředkovat.
16. dubna 2020
V posledních letech Andorru navštívili zejména solventní turisté.
Modleme se za ty, kterým bylo dopřáno větší pozemské bohatství, aby nemysleli pouze
na sebe, ale ze svého majetku uměli anonymně dělat radost i těm, kteří to štěstí nemají.
17. dubna 2020
Drtivá většina Andořanů se hlásí k římskokatolické církvi.
Modleme se za tamní katolíky, aby i přes určitou historickou a územní izolaci v horském
údolí byli platnou součástí univerzální církve a prožívali s ní její radosti i trápení.
18. dubna 2020
Země nemá centrální banku, ale její funkci plní Národní andorrský institut financí.
Modleme se za finančně a ekonomicky vyspělé země, aby se vzájemně nepředháněly
v tom, kdo má větší vliv na svět, ale spíše v tom, kdo se více stará o své nejnuznější.
19. dubna 2020
Na malém území Andorry se nachází několik románských kostelů z 9.-12. století.
Modleme se za to, aby se žádné kostely a chrámy kteréhokoli náboženství nestaly centry
nenávisti a nesnášenlivosti, ale naopak ať jsou to místa skutečného bratrství a Božího
pokoje.
20. dubna 2020
V roce 2004 bylo na seznam kulturního dědictví UNESCO přidáno ledovcové údolí řeky
Madriu, uchovávající středověkou činnost místních v souladu s přírodou.
Modleme se za zdravý rozum a soudnost všech aktivistů a občanských sdružení, které se
kdekoli na světě zasazují o záchranu přírody i historických památek.

21. dubna 2020
Andorra nemá regulérní armádu, pouze polovojenský sbor v rámci policie.
Modleme se za mír ve světě, aby bylo možné zastavit výrobu jaderných zbraní a postupně
snižovat náklady na zbrojení.
22. dubna 2020
Ženy v Andoře získaly volební právo teprve roku 1970 a starý feudální systém vlády zde
platil až do roku 1993, kdy byla přijata první psaná ústava.
Modleme se za pokojné soužití modernistů a tradicionalistů ve všech životních oblastech,
včetně politiky, kultury i náboženství.
23. dubna 2020
Současná vlajka Andorry má nezměněnou podobu od roku 1868 a kromě svého
státního znaku obsahuje pruhy v národních barvách sousedních států.
Modleme se za pokojné soužití sousedních států, zejména v takových částech světa, kde
se dodnes válčí anebo kde přetrvávají národnostní spory a hádky o hranice.
24. dubna 2020
Na území hlavního města Andorry se nacházejí největší lázně v celé jižní Evropě.
Modleme se za nemocné lidi, jejichž život je trvale odkázán na lékařskou starostlivost
anebo zdravotnické přístroje.
25. dubna 2020
Andorrská hymna svým textem odkazuje na legendu, podle níž dal Andoře nezávislost
sám císař Karel Veliký, když se vracel z válek proti Maurům.
Modleme se za vojáky, kteří jsou kdekoli ve světě aktuálně nasazeni ve válkách v první
linii, jakož i za ty, kteří jsou v aktivní záloze připraveni kdykoli nastoupit do armády.
26. dubna 2020
Mezi Českou republikou a Andorrou platí bezvízový styk do 90 dnů, pak se musí obrátit
na místní úřady se žádostí o rezidenci.
Modleme se za brzké vyřešení mezinárodních problémů souvisejících s uzavřením většiny
hranic a zákazem cestování v souvislosti s nákazou COVID-19.
27. dubna 2020
Nejbližší zastupitelský úřad Andorry se nachází v rakouské Vídni.
Modleme se za diplomaty, kteří reprezentují svou zemi v zahraničí, aby přispívali
k dobrým vzájemným vztahům mezi domácí zemí a svou vlastí.
28. dubna 2020
Více než polovina mladých voličů pod 30 let se nezajímá o politiku a nechodí k volbám.
Modleme se za zodpovědnost mladé generace, aby si byla vědoma toho, že v jejich rukou
je osud nejen vlastního národa, ale i celého lidstva.
29. dubna 2020
Podle dohody z roku 2001 došlo při výstavbě viaduktu v obci Porta k výměně 1,5 ha
pozemku mezi Francií a Andorrou.
Modleme se za to, aby při podepisování mezistátních a mezinárodních smluv či dohod
nehrály největší roli ani politika ani peníze, ale skutečné dobro a prospěch obyvatel
dotčených států.

30. dubna 2020
Velký náboženský vliv lze v Andoře vidět i v tom, že je jednou z mála evropských zemí,
kde je zákonem sankcionován potrat.
Modleme se za probuzení svědomí všech, kteří se rozhodují pro zabití lidského zárodku i
plodu v kterékoli fázi jeho života po početí.
1. května 2020
2
Andorra je s rozlohou 468 km šestým nejmenším státem Evropy.
Modleme se za jakékoli minority v populaci, aby nebyly na jedné straně utiskované
většinovým obyvatelstvem a na straně druhé aby se jim většina nemusela přizpůsobovat.
2. května 2020
Specifickým sportem v Andoře je tzv. castell, stavění věží z lidských těl.
Modleme se za respektování lidské důstojnosti a za úplný zákaz experimentů na lidských
životech, včetně lidských klonů a embryí.
3. května 2020
V říjnu 2013 se Andoře podařilo při EU registrovat „andorrské telecí maso“ jako
výrobek s lokální ochrannou značkou.
Modleme se za respektování osobních, autorských i majetkových práv ve světě, aby ani
na úrovni států nedocházelo k vědomým krádežím, cíleným křivdám nebo jakémukoli
bezpráví.

v době 6. 4. – 3. 5. 2020 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Andoře
z důvodu omezení pohybu obyvatelstva v ČR bude večer věnován Andoře streamován

