MODLITBA ZA ANGUILLU
červenec 2021
ANGUILLA NENÍ SAMOSTATNÝM STÁTEM, JDE O ZÁMOŘSKÉ ÚZEMÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

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.
5. července 2021
V roce 1969 na protest proti britskému rozhodnutí spojit Anguillu s ostrovy Svatý Kryštof a
Nevis vyhlásili obyvatelé ostrova nezávislou republiku, kterou potlačila britská armáda.
Modleme se za politickou stabilitu na tomto karibském ostrově, jehož obyvatelstvo je plně
závislé na politice Spojeného království, a to i po jeho vystoupení z EU.
6. července 2021
Archeologická naleziště poskytují důkazy, že Anguilla byla obydlena Indiány Arawaky, kteří
byli přemoženi Indiány Kariby, přičemž dnes na ostrově již žádní Indiáni nežijí.
Modleme se za spravedlivou ochranu takových skupin obyvatelstva ve světě, jimž i dnes
hrozí diskriminace, útisk, anebo vymření.
7. července 2021
V roce 2006 zažila Anguilla nečekaný rozvoj bankovnictví a turismu, takže se ostrov otevřel
pro nové pracovní síly, především z řad čínských, indických a mexických přistěhovalců.
Modleme se za ty obyvatele ostrova, kteří naopak v důsledku ekonomického a turistického
propadu v posledních dvou letech přišli o veškeré živobytí.
8. července 2021
Katolíci tvoří na ostrově pouhých 7 % z celkového počtu 15 tisíc obyvatel a scházejí se
v jediném kostele sv. Gerarda v hlavním městě The Valley.
Modleme se za tuto farnost, aby její členové neztratili nejen vlastní víru a životaschopnost,
ale zůstávali misijním společenstvím, které ostatním obyvatelům ukazuje Ježíše Krista.
9. července 2021
Jednou ze vstupných bran na ostrov pro cizince je přístav Blowing Point, jenž příchozí vítá
velkým nápisem „Tranquility Wraped in Blue“.
Modleme se za turisty, kteří se budou na ostrov vracet kvůli průzračnému moři a klidu na
plážích, aby nezapomněli i na podporu a pomoc místním chudým.
10. července 2021
Roku 2004 podepsala Česká republika s vládou Anguilly smlouvu o zdanění příjmů z úspor,
aby se zabránilo daňovým únikům v důsledku ukládání financí v místních bankách.
Modleme se za respektování mezinárodního práva nejen v České republice a na Anguille, ale
kdekoli ve světě, kde došlo k právoplatným mezinárodním dohodám a smlouvám.
11. července 2021
Z původního jazyka místních Karibů, kteří jako součást svých rituálů pojídali některé své
lidské soukmenovce, se do češtiny dostal termín kanibal.
Modleme se za dobré sousedské vztahy v osadách a městech Anguilly, aby mezi těmito
obyvateli fungovala spíše dobrá spolupráce než vzájemná rivalita a diskriminace.

12. července 2021
Evropané objevili ostrov patrně už koncem 15. století, první angličtí osadníci na Anguillu
však přišli teprve roku 1650 z ostrova Svatý Kryštof a přivezli sem africké otroky.
Modleme se za ty obyvatele Anguilly, kteří hledají svou kmenovou či národní identitu, a svůj
vlastní neklid řeší odsuzováním historických křivd a ničením památek z minulosti.
13. července 2021
Na Anguille nežije téměř žádný divoký živočich, lze zde nalézt na 80 druhů ptactva, včetně
kolibříků, za národního ptáka je považována hrdlička.
Modleme se za ochranu místní fauny a flory, aby ani místní, ani přijíždějící lidé vědomě
nepřispívali k záhubě ohrožených druhů zvířat a ptactva.
14. července 2021
Anguilla je rodištěm pastora a spisovatele Roberta Athlyi Rogerse, jenž roku 1924 vydal
knihu The Holy Piby, základní dokument rastafariánského náboženství.
Modleme se za zbavení se náboženských předsudků, aby hájení pravdy a morálky zároveň
nevedlo k likvidaci či ponižování osob vyznávajících alternativní způsob života.
15. července 2021
Anguillská vláda již v 70. letech rozhodla, že žádná budova na ostrově nesmí přesahovat
výšku, do jaké dorůstají místní palmy.
Modleme se za zdravý rozvoj cestovního ruchu, aby se kvůli zážitkům z nových destinací
neničila příroda zvláště tam, kde by nová výstavba nenávratně zničila původní ráz krajiny.
16. července 2021
Nejstarší kamennou budovou na ostrově je plantážní dům Wallblake House z roku 1787,
který dnes mj. slouží rovněž jako rezidence katolického kněze.
Modleme se za střízlivost katolických duchovních kdekoli ve světě, aby svým majetkem a
luxusními rezidencemi nepůsobili pokušení a pohoršení zejména mladým lidem.
17. července 2021
Stávající katolický kostel sv. Gerarda z roku 1966 nahradil malou kapli, kterou zničil v roce
1961 silný hurikán Donna, jenž zabil také 5 místních obyvatel.
Modleme se za laiky, kteří se starají o chod této farnosti a tohoto kostela, zejména za tamní
správce, kostelníky a hudebníky.
18. července 2021
Povrch Anguilly tvoří vápenec a koráli, nejvyšší bod ostrova je Crosus Hill vysoký 64 m.
Modleme se za ochranu místního obyvatelstva před jakýmikoliv živelními pohromami,
především vichřicemi a silnými vlnami, před nimiž se lidé nemají kam ukrýt.
19. července 2021
Mezi turistické atrakce Anguilly patří například humří vesnice, místní jeskyně anebo skalní
indiánské malby Big Spring.
Modleme se za schopnost místních vydělat si na živobytí i v dobách a situacích, kdy na ostrov
nemohou anebo nechtějí přijíždět žádní turisté.
20. července 2021
U domorodých Anguillanů je stále patrná tradiční úcta k rodině, komunitě a víra
v nějakého Boha, na ostrově je zaznamenávána minimální kriminalita.
Modleme se za křesťany, kteří zde žijí, aby v tomto prostředí si byli tím více vědomi toho, že
mají jít ostatním obyvatelům příkladem i v zachovávání tradičních křesťanských hodnot.

21. července 2021
Součástí území Anguilly je i neobydlený malý ostrov Dog Island s dvěma jezírky a
početnými ptačími hnízdišti, kde žijí vzácné ryby i ptáci.
Modleme se za ta území na zeměkouli anebo ty pozemky v rámci států, na nichž nežije a
nepracuje člověk, aby zůstaly chráněny před dravým kapitalistickým a komerčním využitím.
22. července 2021
Mezinárodní letiště Clayton J. Lloyd kousek od hlavního města přijímá pouze regionální
lety ze sousedních ostrovů, na Anguillu nesměřuje žádný přímý let ze zámoří.
Modleme se za ty, kteří mají na Anguille své blízké a příbuzné, a z jakýchkoliv důvodů a
překážek jim v současné době není umožněno sblížení či pravidelné osobní setkávání.
23. července 2021
Domorodých obyvatel je na ostrově necelých 15 tisíc, většina z nich se osobně zná a
oslovuje se svým křestním jménem.
Modleme se za sebe, kteří rovněž tvoříme menší komunity v Česku či obecně v Evropě,
abychom se od Anguillanů učili srdečnosti a vzájemnosti, projevované i konkrétními činy.
24. července 2021
Anguilla se pro svůj klid a odtažitost od médií stala rájem pro mnoho celebrit, rádi sem
jezdí např. Sandra Bullock, Beyoncé, Michael Jordan, Paris Hilton nebo Justin Timberlake.
Modleme se za tyto známé a bohaté lidi, kteří si mohou dovolit celoživotní luxus, aby si byli
vědomí svého vlivu na mnohé lidi a více hlídali i své chování v soukromém životě.
25. července 2021
Britská správa nad ostrovem byla obnovena v roce 1969, britskou královnu Alžbětu zde
zastupuje od ledna 2021 guvernérka Dileeni Daniel-Selvaratnam.
Modleme se za dobrou péči londýnské vlády o svá zámořská území, aby jejich obyvatelé,
z nichž většina byla proti vystoupení Spojeného království z EU, na brexit nedoplatili.
26. července 2021
Farářem anguillské farnosti je vietnamský rodák a člen Společnosti Božího Slova otec Xuan
Ho, jenž sem přišel v roce 2018 z Antiguy.
Modleme se za to, aby si Bůh našel i mezi rodilými Anguillany duchovní povolání a mohl být
jednou vysvěcen i první místní katolický kněz.
27. července 2021
Na ostrově nenajdete jediný obchodní dům, je zde ale dost obchůdků se smíšeným zbožím,
jejichž majitelé obvykle bydlí ve stejném domě jako obchod.
Modleme se za všechny drobné podnikatele na ostrově, aby své povolání vykonávali s láskou
a obětavě, nikoli pouze s vyhlídkou na rychlý zisk a zbohatnutí.
28. července 2021
Na Anguille je zákonem zakázáno stanování a nocování ve volné přírodě.
Modleme se za návštěvníky tohoto ostrova, aby respektovali a dodržovali místní zákony a
vyhlášky, a nedostávali se do konfliktu s tamními úřady.
29. července 2021
Největší nebezpečí pro lidi představuje na Anguille mancinella obecná, označovaná za
nejjedovatější strom světa, jehož plody i listy mohou člověku způsobit smrtelnou otravu.
Modleme se za dobrou úroveň místního zdravotnictví a za personál jediné anguillské
nemocnice princezny Alexandry, která již několikrát utrpěla škody během hurikánů.

30. července 2021
Záležitosti Anguilly pro české občany vyřizuje zastupitelský úřad Spojeného království,
schengenská víza uděluje zastupitelský úřad Francie.
Modleme se za požehnání pro nemnoho anguillských diplomatů, tak i pro ostatní, kteří pro
Anguillu pracují, jakož i pro české diplomaty, kteří mají potřebná pověření pro tento ostrov.
31. července 2021
Vzhledem k malé rozloze na Anguille nefunguje žádná veřejná doprava, po ostrově se lidé
pohybují většinou pěšky anebo využitím taxíků.
Modleme se za ohleduplnost mezi pěšími chodci a řidiči automobilů na ostrově, aby
nedocházelo ke zbytečným dopravním nehodám.
1. srpna 2021
Nejbližším ostrovem k Anguille je 8 km vzdálený Svatý Martin, jenž je rozdělený na
nizozemskou a francouzskou část, a kde mají mnozí Anguillané svou poštu a často i lékaře.
Modleme se za dobré vztahy mezi ostrovany, aby i přesto, že mezi Anguillou a Svatým
Martinem je dnes mezinárodní hranice, nadále dobře fungovalo jejich dosavadní propojení.

ANGUILLA NENÍ SAMOSTATNÝM STÁTEM, JDE O ZÁMOŘSKÉ ÚZEMÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

V době 5. 7. 2021 – 1. 8. 2021 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči
dva informační panely se základními informacemi a mapou Anguilly.

