MODLITBA ZA ANGOLU
květen 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.
4. května 2020
Česká republika zdědila řadu obchodních a hospodářských smluv s Angolou ještě
z doby, kdy tamní režim podporovala naše komunistická vláda.
Modleme se za lidi, kteří i nyní vyjednávají podmínky spolupráce, aby nehleděli pouze na
politické a ekonomické hledisko, ale i na lidská práva a dodržování spravedlnosti.
5. května 2020
Dvoumilionová angolská metropole Luanda byla donedávna nejdražším městem na
světě.
Modleme se za obyvatele venkova, kteří jsou v životní úrovni na tom naopak velmi špatně
a často umírají na nedostatek zdravotní a sociální péče.
6. května 2020
Od roku 2017 bylo v některých provinciích Angoly opět zaznamenáno několik úmrtí na
choleru.
Modleme se za to, abychom si všichni vážili pitné vody, nevyužívali ji tam, kde lze použít
vodu užitkovou a aby v žádné zemi nechyběly bezpečné úpravny pitné vody.
7. května 2020
K Angole patří i provincie Cabinda, exkláva, oddělena od zbytku státního území, která je
zdrojem napětí i místem občasných násilných útoků.
Modleme se za občany kteréhokoli státu, kteří nedobrovolně a z jakýchkoli příčin
zůstanou za jeho hranicemi, aniž by měli možnost rychlého a bezpečného návratu domů
ke svým příbuzným.
8. května 2020
Po získání nezávislosti roku 1975 vládla v zemi marxisticko-leninská diktatura,
podporovaná Sovětským svazem a Kubou.
Modleme se za všechny oběti komunistických režimů, kteří trpěli ekonomicky,
společensky nebo i na životech a za jejich schopnost odpustit těm, kteří je pronásledovali.
9. května 2020
Pětaosmdesát procent z 29 milionů obyvatel žije bez příjmů, pouze z toho, co si
vypěstuje.
Modleme se za dobrou úrodu, za dostatek deště, za spravedlivou mzdu pro ty, co pracují
na polích i na plantážích a za vymýcení jakékoli formy vykořisťování pracovní síly.

10. května 2020
Úředním i jinak dominujícím jazykem v Angole je portugalština.
Modleme se za jednotlivé politické skupiny a hnutí v Angole, které ještě donedávna mezi
sebou vedly krvavou občanskou válku.
11. května 2020
Délka života v Angole je u mužů 43 let, u žen 47 let (což je o 35 let méně než u nás), a
patří k nejnižším na světě.
Modleme se za katolickou církev v zemi, aby se její členové, žijící zejména ve velkých
městech, věnovali místní charitě a účinné pomoci nuzným spoluobčanům.
12. května 2020
Ekonomika Angoly roste především z těžby ropy a diamantů.
Modleme se za spravedlivější rozdělení ekonomických zisků nejen pro obyvatele hlavního
města a vládní garnituru, ale i pro nuzné obyvatele angolského venkova.
13. května 2020
Téměř 500 let (od roku 1484) byla Angola africkou portugalskou kolonií.
Modleme se za dobré vztahy mezi obyvateli těch zemí, jejichž předkové kolonizovali
africké země a obyvateli jejich bývalých kolonií.
14. května 2020
Angolské obyvatelstvo je obecně velmi nábožensky a duchovně založené a vyznává více
než 1000 druhů náboženství, z nichž 95 % tvoří různá křesťanská společenství.
Modleme se za zdejší katolické diecéze, aby opustily středověké formy misionářské
činnosti a při ohlašování evangelia měly v úctě i přirozenou víru místních domorodců.
15. května 2020
Původní africké kmeny v Angole se dodnes živí hlavně plody banánovníků a hlízy
kolokázie jedlé.
Modleme se za vegetariány a vegany, aby svůj stravovací styl života neprosazovali vůči
ostatním s arogancí až nenávistí, ale respektovali svobodné rozhodnutí každého člověka.
16. května 2020
Země s prezidentským režimem má problémy s bezpečností, korupcí a nepotismem.
Modleme se za bohaté a vlivné Angolany, aby se jejich křesťanství projevovalo nejen v
chození do kostela, ale i v zachovávání Ježíšových principů ve vzájemných mezilidských
vztazích.
17. května 2020
Největším obchodním partnerem a investorem v Angole je Čína, která razantně
vytlačila z první pozice tradiční spolupráci s Portugalskem.
Modleme se za všechny pročínsky smýšlející politiky či obchodníky, aby využili svého vlivu
a bránili ekonomickou, politickou i kulturní svobodu států, v nichž Čína obchoduje.
18. května 2020
Poslední otroci byli v Portugalsku propuštěni na svobodu v roce 1854.
Modleme se za to, abychom my, kteří žijeme v moderní a blahobytné společnosti, ani
dnes nezneužívali jiných národností k výkonu nejtěžších povolání a prací a těmito lidmi
ani v myšlenkách nepohrdali.

19. května 2020
Na jihozápadě Angoly dodnes žije několik izolovaných kmenů, o jejichž tradici a kultuře
stále víme velmi málo.
Modleme se za to, abychom se poučili z dějin a svým sebestředným přesvědčením o
jediném správném způsobu života nepřispěli k zániku či vyhynutí těchto kměnů.
20. května 2020
Z 1000 živě narozených dětí v Angole 260 umře do svých 5 let, čímž se tato země řadí na
druhé místo kojenecké úmrtnosti po Sierra Leone.
Modleme se za odvahu církevních a humanitárních pracovníků, aby dokázali odjet ze své
vlasti a pomoci zde s budováním hygienických zařízení a školením porodních asistentek.
21. května 2020
Mezi 28 ministerstvy v Angole je i Ministerstvo bývalých bojovníků a veteránů vlasti.
Modleme se za udržení pokojného soužití všech obyvatel Angoly bez ohledu na jejich
kmenovou či politickou příslušnost, aby se již neopakovala 27 let trvající občanská válka.
22. května 2020
Důsledkem občanské války jsou četná minová pole a obecně hluboká humanitární krize.
Modleme se za větší solidaritu lidstva, aby ani nám nebyl lhostejný osud jak Angolanů,
kteří zůstávají ve sví vlasti, tak těch, kteří z ní utíkají za lepší budoucností.
23. května 2020
Dcera bývalého prezidenta Isabel dos Santos je nejbohatší ženou Afriky a pro své
miliardové investice nechala zničit obydlí více než tři tisíců rybářských rodin.
Modleme se za všechny světové zbohatlíky a miliardáře, aby si byli vědomí toho, že
bohatnutí na bídě a utrpení druhých lidí je těžký, do nebe volající hřích.
24. května 2020
Jedno z největších náboženských hnutí v Angole je tokoismus, jejž založil v roce 1949
místní rodák Simão Gonçalves Toco a je založené na osobním vztahu k Duchu Svatému.
Modleme se za jednotu křesťanů, aby si zejména charismatičtí a vzdělaní vůdci
uvědomovali, že i před Bohem nesou zodpovědnost za případné tříštění křesťanství.
25. května 2020
Na území Angoly se nachází bývalé hlavní město konžského království Mbanza Kongo,
součást světového kulturního dědictví UNESCO.
Modleme se za záchranu tohoto místa, které ohrožuje výstavba telekomunikačního
centra i možnost obnovení provozu nedalekého letiště.
26. května 2020
V angolském městě Alto Catumbela bylo v březnu 1983 hnutím UNITA uneseno 66
československých občanů.
Modleme se za rodinu Josefa Navrátila, který během únosu zemřel, jakož i za ostatní,
kteří si z této události nesli doživotní trauma.
27. května 2020
Ze 140 oblastí fungují soudy pouze ve dvanácti z nich.
Modleme se za lidi, kterým se v důsledku chybějícího či nedostatečně fungujícího
soudního aparátu děje bezpráví jakéhokoli druhu.

28. května 2020
Angola patří k šesti africkým zemím, které usilují o výjimku ze zákazu obchodování se
slonovinou.
Modleme se za vymýcení pytlačení a nelegálního zabíjení afrických slonů, jakož i přísné
potrestání těch, kteří vědomě týrají nebo hubí ohrožená zvířata.
29. května 2020
Velkým problémem angolských měst jsou tuny odpadků na ulicích a jejich nedostatečný
odvoz.
Modleme se za ochotu nás všech třídit odpad, a i tím přispívat k zlepšení životního
prostředí na zeměkouli.
30. května 2020
Národním zvířetem Angoly je antilopa vraná ohrožená zájmy těžařských firem.
Modleme se za posílení správného hodnotového řebříčku v nás, abychom pro materiální
výhody nezaprodali své svědomí a svou duši.
31. května 2020
Capoeira je národní bojový sport v Angole, kombinace kopů, úderů a tance v kruhu.
Modleme se za odstranění agresivity, korupce a dopingu ve sportovních disciplínách a za
větší rozšíření hry fair play včetně pomoci soupeřům, které postihne nějaká komplikace.

v době 4. 5. – 31. 5. 2020 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Angole
z důvodu přetrvávající koronavirové karantény v ČR
bude večer věnovaný Angole streamován

