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ARCACH VYHLÁSIL NEZÁVISLOST ROKU 1991, ČR HO VŠAK POVAŽUJE ZA SOUČÁST ÁZERBÁJDŽÁNU 
 

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.  
 

4. července 2022 
Území Arcachu je součástí Ázerbájdžánu, avšak už 30 let se na jeho území odehrává válka, 
v níž se silně angažuje i sousední Arménie, podporující jeho nezávislost. 
Modleme se za to, aby se měsíc modliteb za toto území a zde žijící lid obešel bez jakéhokoli 
konfliktu a nepochopení, ale naopak aby prospěl k uklidnění tamní situace a hledání řešení. 

5. července 2022 
Na podzim roku 2020 vypukla v Arcachu prozatím poslední válečná bitva, po níž se 
zmenšilo území Republiky Arcach z původních 11,5 tisíc na pouhé 3 tisíce km2. 
Modleme se za definitivní vyřešení dlouhotrvajícího sporu, aby už nebylo nutné použít žádné 
zbraně, a aby se místní obyvatelé dokázali zapojit do budování státu, jehož budou součástí.      

6. července 2022 
Jedním z charakteristických znaků obyvatel Arcachu před vypuknutím války byla 
příslušnost ke křesťanství, všichni byli členy arménské apoštolské církve.  
Modleme se za věrnost Kristovu učení a udržení křesťanské víry na tomto území, které je 
obklopeno převážně islámským obyvatelstvem Ázerbájdžánu.   

7. července 2022 
Ázerbájdžánská vláda eviduje a zveřejňuje seznam cizinců, kteří území Arcachu navštíví bez 
jejího souhlasu, mezi nimiž jsou i dvě desítky Čechů.  
Modleme se za české občany, aby respektovali mezinárodní dohody, a aby bezpečnost jejich 
i našeho státu byla pro ně více než soukromé zájmy a touha po dobrodružství. 

8. července 2022 
Křesťané žijící v Arcachu náleží do stejnojmenné diecéze arménské apoštolské církve se 
sídlem v Šuše, která má od ledna 2022 nového biskupa jménem Vrtanes Abrahamyan. 
Modleme se jak za tohoto biskupa, tak i za jeho kněze, působící mezi obyvateli Arcachu, aby 
byli pro ně nositeli naděje a odvahy, ale i míru, odpouštění a snahy o porozumění.    

9. července 2022 
Jedinou spojnicí Arcachu s Arménií je Lačinský koridor, kontrolovaný ruskou armádou, aby 
se do samozvané republiky nemohl dostat nejen žádný cizinec, ale hlavně žádné zbraně.  
Modleme se za velitele a zodpovědné činitele ruské armády, aby dodrželi mezinárodně 
uznané dohody o tom, že zde budou mírovými jednotkami, které nevyvolají válku. 

10. července 2022 
O vlastní nezávislost usiluje místní arménská enkláva už od roku 1936, po rozpadu SSSR 
vyhlásila samostatný stát Náhorní Karabach, roku 2016 přejmenovaný na Arcach. 
Modleme se nejen za Arcach, ale i za jiné lokality a národnostní skupiny, které ve světě usilují 
o nezávislost, aby si pro svá státotvorní práva nejdříve vyjednaly mezinárodní podporu.  



11. července 2022 
Vláda dnešního Arcachu roku 1992 přijala vlastní vlajku jako symbol své nezávislosti, jde 
přitom o upravenou arménskou trikolóru, naznačující touhu po spojení s tímto státem.  
Modleme se za zdejší rozdělené rodiny, které se v důsledku politické nestability buď 
nemohou navštěvovat anebo nemají možnost uctít své zemřelé v místě jejich pohřbení.  

12. července 2022 
Názvem Arcach navázal Náhorní Karabach na 500 let trvající provincii na začátku 
křesťanského letopočtu, která byla součástí starověkého arménského království. 
Modleme se za mládež vyrůstající v této oblasti, aby byla hrdá na své dějiny, ale zároveň aby 
se mohla vzdělávat v současných vědách a být dobrou prognózou této oblasti do budoucna.  

13. července 2022 
Duchovním centrem Arcachu je klášterní komplex Gandzasar ze 13. století, jenž byl během 
první karabašské války roku 1992 vážně poškozen ázerbájdžánskou armádou.  
Modleme se za ochranu a záchranu všech starobylých památek na území Arcachu, z nichž 
většinu tvoří křesťanské chrámy a kláštery, postavené v arménském stylu architektury. 

14. července 2022 
Po vyhlášení nezávislosti Náhorního Karabachu zdejší arménské rodiny nelítostně vyhnaly 
azerské obyvatele, kteří museli opustit své domovy a majetky a utekli do Ázerbájdžánu.   
Modleme se za schopnost obou válčících stran na tomto území přiznat se ke křivdám a 
nepravostem, požádat o jejich odpuštění a vzájemně si je odpustit. 

15. července 2022 
Poslední karabašská válka trvala 44 dnů, když 9. listopadu 2020 podepsali arménský a 
ázerbájdžánský premiér spolu s ruským prezidentem mírovou dohodu. 
Modleme se za ukončení válek kdekoli ve světě, aby jejich protagonisté brzy dokázali 
zasednout za jednací stůl, dohodnout se na podmínkách míru a tyto dohody pak dodržovat.     

16. července 2022 
Už za trvání Sovětského svazu v roce 1988 odhlasoval Nejvyšší arménský sovět i regionální 
karabašský sovět spojení těchto dvou území, Moskva však tuto otázku odmítla řešit.   
Modleme se za to, aby se řešení problematických otázek v společenském, politickém, ale i 
osobním a rodinném životě neodkládalo natolik, až problém vyústí v bolestivý konflikt.  

17. července 2022 
Ze všech postsovětských území se nejvíce k vlastenectví hlásí právě obyvatelé Arcachu.   
Modleme se za občanskou zralost i vlasteneckou uvědomělost všech národů, aby láska 
k vlastním hodnotám a právo na sebeurčení nepotlačovaly stejná práva ostatních.  

18. července 2022 
V arcašské metropoli Stěpanakert byla roku 2019 vysvěcena ne zcela dokončená katedrála 
Boží Matky, která při posledním ostřelování posloužila i jako kryt pro civilisty. 
Modleme se za lidi, kteří žijí v Arcachu v nejistotách, chaosu, bez perspektivy a naděje, a 
nemohou nalézt nic pro to, aby byl jejich život smysluplnější a radostnější.  

19. července 2022 
Symbolem republiky Arcach je sousoší My a naše hory z roku 1964, jemuž se lidově 
přezdívá „Babička a dědeček“, a o nějž vedli místní lidé spory už se sovětským vedením.  
Modleme se za staré lidi, především ty, kteří žijí ve velmi chudých podmínkách karabašských 
hor a kteří nikdy nezažili plnou demokracii ani svobodu. 



20. července 2022 
Symbolem nekončící války v Arcachu je zcela zničené a vysídlené kdysi průmyslové město 
Agdam, v němž zůstaly pouze ruiny domů včetně poničené Velké mešity. 
Modleme se za všechny lidi, kteří zůstali bez domovů, bez práce, a tím pádem i bez 
prostředků, jak opravit či zrekonstruovat svá bydlení a své obce. 

21. července 2022 
V říjnu 2008 se v arcašském klášteře Gandzasar konala hromadná svatba, kdy arcibiskup 
Pargev Martirosyan požehnal téměř sedmi stovkám novomanželských párů.  
Modleme se za mladé lidi kdekoli ve světě, kteří si nemůžou splnit své sny o krásné svatbě 
z důvodu chudoby, pandemických opatření anebo války. 

22. července 2022 
I když oficiální název metropole Arcachu je Chankendi, v praxi se nadále používá sovětské 
jméno Stěpanakert podle arménského bolševika Stěpana Šaumjanova. 
Modleme se za moudré hodnocení historických událostí, abychom se i na vlastní dějiny 
dokázali dívat s nadhledem, a netoužili po mstě za jakoukoli skutečnou či domnělou křivdu.   

23. července 2022 
Gramotnost místních obyvatel je téměř stoprocentní, a to i z důvodu, že povinná školní 
docházka platila překvapivě i v dobách války a jednotlivých válečných bitev. 
Modleme se za místní školství, za dostatek kvalitních pedagogů i učebních pomůcek, jakož i 
za spravedlivé ohodnocení učitelů, kteří u místních stále většinou požívají úctu a respekt.     

24. července 2022 
V době, kdy situaci v Arcachu kontrolovala arménská vláda, bylo zde opraveno několik 
historických památek a objeveno jedno z nejstarších arménských měst Tigranakert.   
Modleme se za představitele světových mocností, aby pasivně nečekali na to, až v Arcachu 
opět vypuknou další boje, ale snažili se společně hledat způsob, jak jim pomoci už nyní.   

25. července 2022 
I když dnes o Arcach válčí Arménie s Ázerbájdžánem, původně o toto území bojovalo Rusko 
s Tureckem, přičemž vítězné Rusko postupně anektovalo celý Kavkaz včetně obou republik.   
Modleme se za politické i vojenské špičky Ruské federace jako nástupnického státu po 
Sovětském svazu, aby netoužily po okupaci nových či staronových území bývalého SSSR.  

26. července 2022 
Mezi všemi obcemi Arcachu vyniká obec Vank, kde se narodil jeden z nejúspěšnějších 
podnikatelů Levon Hayrapetyan, jenž až do své smrti financoval její provoz i opravy. 
Modleme se za bohaté a úspěšné lidi jakéhokoli národa, aby v sobě nechali probudit 
filantropii a své jmění využili nejen pro sebe, ale i na zlepšení alespoň kousku chudého světa.   

27. července 2022 
Ve stínu války na Ukrajině do světa příliš nepronikly informace o dubnovém porušení 
příměří ze strany Ázerbájdžánu, jenž do Arcachu vyslal několik ozbrojených vozidel. 
Modleme se za vojáky všech stran zdejšího válečného konfliktu, kteří musí poslouchat 
rozkazy svého velení, přičemž riskují nejen svůj život, ale i životy protivníků.  

28. července 2022 
Zapomenuté a nevyužívané jsou v Arcachu také termální horké prameny Takdžur.  
Modleme se za zlepšení místního zdravotnictví, opravu a výstavbu nových nemocnic a 
ambulancí, jakož i dostatek erudovaných lékařů a zdravotních sester z řad místních obyvatel. 



29. července 2022 
Republiku Arcach doposud uznaly pouze separatistické vlády Abcházie, Jižní Osetie a 
Podněstří; Arménie ji neuznala z důvodu, že Arcach považuje za součást svého území. 
Modleme se za lepší komunikaci mezinárodního společenství, aby v otázce uznání či 
neuznání nezávislosti zmíněných území postupovalo spravedlivě a jednotně.   

30. července 2022 
Na válečném karabašském konfliktu mají nepřímo podíl i ostatní země včetně České 
republiky, které jedné nebo druhé straně prodávají zbraně a těžkou techniku.  
Modleme se za vyslyšení naléhavé výzvy papeže Františka, jenž opakovaně apeloval na 
světové státníky, aby našli odvahu a neprodleně začali se snižováním nákladů na zbrojení.    

31. července 2022 
Podle ústavy z roku 2016 se nejen změnil název státu Náhorní Karabach na Arcach, ale byla 
zrušena i funkce premiéra, takže domácí i zahraniční politiku řídí arcašský prezident.  
Modleme se za všechny regionální i obecní politiky této oblasti, aby se pravidelně modlili a 
v kontaktu s Bohem nalézali sílu přispívat k bezpečnému životu všech, kteří v Arcachu žijí.  
 
 

 
 
ARCACH VYHLÁSIL NEZÁVISLOST ROKU 1991, ČR HO VŠAK POVAŽUJE ZA SOUČÁST ÁZERBÁJDŽÁNU 

 
 

v době 4. 7. 2022 – 31. 7. 2022 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely se základními informacemi a mapou Arcachu 


