MODLITBA ZA ANTIGUU A BARBUDU
červen 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.
1. června 2020
Stát Antigua a Barbuda leží na třech ostrovech v Karibiku.
Modleme se za ty lidi, kteří ztroskotají na mořích a bez možnosti jakékoli komunikace přežívají nebo
umírají na opuštěných ostrovech.
2. června 2020
Barbuda je od Antiguy vzdálená 40 km a nachází se na ní pouze jediná obec.
Modleme se za dobré vedení, pokojné soužití a zdravé, geneticky nezatížené obyvatelstvo jakýchkoli
malých či osamělých obcí ve světě.
3. června 2020
V této zemi jsou dvě katedrály v hlavním městě: katolická Svaté Rodiny a anglikánská sv. Jana.
Modleme se za biskupy a vrcholné představitele křesťanských církví, aby mezi sebou účinně
spolupracovali nejen společensky, ale především v modlitební a charitativní oblasti.
4. června 2020
Od srpna do listopadu hrozí na ostrovech Antigua a Barbuda nebezpečí hurikánů; v roce 2017
zničil hurikán Irma 90 procent budov na ostrově Barbuda, kde se lidé museli přivazovat provazy.
Modleme se za větší solidaritu se zeměmi, které jsou těžce zkoušeny přírodními katastrofami, a to i
v případech, že se jedná o malé či z mezinárodního hlediska málo významné státy.
5. června 2020
Antiguu objevil v roce 1493 Kryštof Kolumbus, jenž byl prvním bělochem, kterého domorodí
Arawakové viděli.
Modleme se za dostatečné vzdělání o vlastních i světových dějinách, abychom se lépe dokázali
poučit z chyb, které učinili naši předkové, a vyhnout se tak jakémukoli fatálnímu konfliktu.
6. června 2020
Hlavní atrakcí na ostrově Antigua jsou staré kamenné mlýny z koloniální éry.
Modleme se za schopnost jednotlivců, rodin, ale i celých národů co nejdříve se i za pomoci víry v
Boha vyrovnat se všemi historickými křivdami.
7. června 2020
Od roku 1632 do roku 1981 byla Antigua a Barbuda součástí britského království.
Modleme se za obyvatele těch území, které usilují o prohlášení nezávislosti, aby si byli vědomi nejen
toužené svobody, ale i zodpovědnosti za samostatné hospodaření a bezpečnost své země.
8. června 2020
Úředním jazykem je zde angličtina, v reálném životě je však smíchaná s karibskou kreolštinou.
Modleme se za úctu k vlastnímu jazyku, aby si každý národ či kmen chránil specifičnost své řeči a
dokázal ji předat i nastupující generaci.
9. června 2020
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Součástí státu je i neobydlený sopečný ostrov Redonda o rozloze 1,5 km , jenž se několikrát
pokusili ovládnout různí jednotlivci, kteří se prohlásili za zdejší vládce.
Modleme se za tyto recesisty, aby uměli odhadnout hranice, kde končí vtip či legrace a začíná platné
mezinárodní právo.

10. června 2020
Nejrozšířenějším náboženským vyznáním je anglikánská církev, k níž se hlásí zhruba 20 procent
místního obyvatelstva.
Modleme se za anglickou královnu, která je hlavou Commonwealthu, do níž Antigua a Barbuda patří,
ale i za místního anglikánského biskupa a jemu svěřené věřící.
11. června 2020
Česká republika v roce 2008 poskytla ostrovům v rámci malého lokálního projektu rozvojovou
pomoc dodávkou 30 školních počítačů.
Modleme se za to, aby jakákoli humanitární či charitativní pomoc jiným zemím byla smysluplná,
konkrétní, adresovaná skutečně potřebným, a nestala se pouhým nástrojem ke zviditelnění se.
12. června 2020
Stát sestává ze šesti farních okrsků a dvou dependencí; patrony farností jsou Panna Maria, svatý
Jan, svatý Petr a Pavel, svatý Jiří a svatý Filip.
Modleme se za takovou úctu ke svatým, která je nejen v souladu s naší vírou, ale především směřuje
k jejich následování a vede věřící k lepšímu života podle Božího Slova.
13. června 2020
Na ostrově Antigua je přesně 365 písečných pláží s průzračnou vodou, pod jejíž hladinou se
nachází více než 150 vraků lodí.
Modleme se za dobré využití každého dne v roce, abychom v něm vědomě vykonali aspoň jeden
dobrý skutek a aby žádný z těchto dnů nebyl před Bohem promarněn.
14. června 2020
Na ostrovech žije přibližně 1500 rastafariánů a asi 200 muslimů, kteří se občas potýkají
s nepřátelskými postoji od ostatních obyvatel.
Modleme se za nalezení rovnováhy mezi šířením a hájením vlastní víry a tolerancí k jiným
přesvědčením a náboženstvím.
15. června 2020
Původní obyvatelstvo vyhynulo v důsledku epidemie neštovic, kterou sem zanesli kolonizátoři.
Modleme se za moudrost nejen státních a církevních představených, ale i nás všech, abychom se
naučili správně chovat a žít v dobách možných epidemií a pandemií.
16. června 2020
Více než polovinu HDP tohoto ostrovního státu tvořily donedávna příjmy z turismu.
Modleme se za obyvatele Antiguy a Barbudy, aby se brzy vyrovnali s poklesem turistického ruchu a i
přes nedostatek vody nalezli zdroj obživy v původním domácím zemědělství.
17. června 2020
Na ostrově Antigua sídlí katolická diecéze Saint John's Basseterre, spravující i další věřící na
ostrovech Montserrat, Anguilla, Svatý Kryštof a Nevis, jakož i na Britských Panenských ostrovech.
Modleme se, aby všech deset farností této diecéze našlo způsob, jak vytvořit potřebné jednotné
společenství církve.
18. června 2020
Ostrovní stát Antigua a Barbuda má historicky bohaté vztahy s africkou Libérií, odkud je však
zakázáno dovážet jakékoli dřevo a dřevěné výrobky.
Modleme se za spravedlivé procesy a humánní zacházení při jakémkoli druhu repatriace.
19. června 2020
Drtivou většinu z cca 100 tisíc obyvatel tvoří afroameričtí černoši, místní běloši představují pouhé
jedno procento.
Modleme se za vymýcení jakýchkoli rasových předsudků či nenávisti, vedoucí k pronásledování a
ubližování lidem jiné barvy pleti, především v církevních kruzích a mezi věřícími.

20. června 2020
V 18. století vyslala bratrská církev první laické misionáře do karibské oblasti; dnes tvoří členové
moravské církve v Antigue počtem větší společenství než římští katolíci.
Modleme se za misijní aktivity dnešních církví, aby byly založeny na lásce a pomoci místnímu lidu.
21. června 2020
Téměř výlučně pěstovanou plodinou v zemi je cukrová třtina, z níž se vyrábí vynikající rum.
Modleme se za mladé lidi, aby i díky dobrým přátelstvím včas odhalili sklony k závislosti na alkoholu,
tabáku či jakékoli lehké či tvrdé droze.
22. června 2020
Na obou hlavních ostrovech žije malá muslimská komunita usilující o postavení vlastní mešity.
Modleme se za to, aby muslimští přistěhovalci do původně křesťanských zemí s sebou nepřinášeli
nepřátelské ideologie nebo dokonce teroristické úmysly.
23. června 2020
Jedním ze státních svátků na Antigue a Barbudě je 26. prosinec, tzv. Boxing Day.
Modleme se za všechny zaměstnavatele, aby bez ohledu na existenci či neexistenci tohoto svátku
nezapomněli své zaměstnance obdarovávat i nad rámec povinných mezd a platů.
24. června 2020
Konkatedrálou antižské diecéze je bazilika Neposkvrněného početí Panny Marie v Basseterre na
ostrově Svatý Kryštof.
Modleme se za kvalitní silniční sítě na samotných ostrovech, jakož i za dobré dopravní spojení mezi
jednotlivými karibskými ostrovy.
25. června 2020
Nejvyšší hora Antiguy je Boggy Peak (402 m n.m.), v letech 2009 – 2016 přejmenována na Mount
Obama na počest černého amerického prezidenta Baracka Obamy.
Modleme se za pravdomluvnost rodičů, státníků i jiných vedoucích představitelů, aby se ve snaze o
lepší ovládnutí svých podřízených neuchylovali ke lžím a vymyšleným příhodám.
26. června 2020
Národním heslem Antiguy a Barbudy je „Each endeavouring, all achieving“.
Modleme se za trpělivost a neúnavné úsilí v jakémkoli dobrém snažení v civilním i náboženském
životě, aby pomohlo k dosažení kýženého bohulibého cíle.
27. června 2020
Na neobydleném ostrově Redonda se v minulosti vyskytly snahy o těžbu přírodního guána.
Modleme se za co největší omezení chemického hnojení půdy ve světě a za lepší obchodní
spolupráci všech zemí ve využívání přírodních hnojiv.
28. června 2020
V hlavním městě se nachází Nelson's Dockyard, jediná funkční georgiánská loděnice na světě.
Modleme se za bohaté námořní a lodní společnosti, jakož i soukromé vlastníky jacht a přepychových
lodí, aby nezanedbávali charitu a pomoc nuzným, která by měla být samozřejmostí každého člověka.
29. června 2020
Antigua a Barbuda vyhlásily nezávislost na Británii dne 1. listopadu 1981.
Modleme se za požehnání obyvatelům dobré vůle tohoto státu na přímluvu všech svatých, jejichž
svátek se v tento den slaví v univerzální katolické církvi.
30. června 2020
Národním sportem tohoto ostrovního státu je kriket a mezi největšími sportovními hvězdami ve
světě je několik rodáků z Antiguy jako Vivian Richards, Andy Roberts anebo Richie Richardson.
Modleme se za férová jednání a poctivou hru při jakýchkoli sportovních utkáních, za úctu jednotlivců
k ostatním spoluhráčům i celých týmů ke svým soupeřům.

1. července 2020
Diecézním biskupem v Antigue a Barbudě je od roku 2019 Robert Anthony Llanos, rodák
z Trinidadu a Tobaga.
Modleme se za dary Ducha Svatého pro papeže Františka při výběru a jmenování nových diecézních
biskupů do uprázdněných diecézí.
2. července 2020
Na ostrově Barbuda sídlí největší kolonie mořských fregatek na světě.
Modleme se za ochranu životního prostředí, aby lidstvo kvůli svému pohodlí a konzumnímu rozmaru
neničilo vzácný dar přírody, vody a vzduchu, které potřebuje ke svému přežití.
3. července 2020
Místní specialitou mezi dezerty je výjimečně sladký černý ananas, který zde začali pěstovat už
původní obyvatele ostrova Antiguy.
Modleme se za to, aby se pohostinnost stala charakteristickou a trvalou ctností nás křesťanů,
abychom uměli pohostit a nabídnout jídlo i pití nejen své rodině, ale i pocestným či poutníkům.
4. července 2020
Nejstarším kostelem v zemi je anglikánský kostel sv. Pavla v obci Falmouth z roku 1676.
Modleme se za uchování posvátného charakteru všech kostelů a svatyní, aby se z nich nestaly pouhé
památky anebo kulturní či výstavní střediska.
5. července 2020
Na ostrovy je zakázán dovoz kamuflážového oblečení, a to i pro vlastní potřebu; nošení
vojenského či maskáčového oblečení je považováno za trestný čin.
Modleme se všechny cizince, přijíždějící do jiných zemí, aby se včas seznámili s místní legislativou a
respektovali ji i tehdy, když jim tamní zákony připadají přehnané či legrační.

v době 1. 6. – 5. 7. 2020 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Antigue a Barbudě
sdílení farníků o Modlitbě za Antiguu a Barbudu je plánováno na 5. 7. 2020 v 16 hodin na faře

