
MODLITBA ZA ARGENTINU 
červenec 2020 

 

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.  
 

6. července 2020 
V Argentině se dnes mluví téměř výlučně španělsky, a je tak největším španělskojazyčným 
státem na světě.  
Modleme se za dobré vztahy mezi Argentinou a Španělskem, které tuto zemi kdysi vlastnilo a 
kolonizovalo ji. 

7. července 2020 
Jméno státu je odvozeno od stříbra, protože objevitelé slyšeli od domorodců, že se 
hluboko ve vnitrozemí nachází stříbrné hory. 
Modleme se za všechny lidi, kteří se živí nákupem a prodejem stříbra, zlata a drahých kovů, 
aby nepodlehli mamonu natolik, že se pro ně zisk stane více než čisté svědomí.  

8. července 2020 
Z Argentiny pochází papež František, původním jménem Jorge Mario Bergoglio, bývalý 
arcibiskup hlavního města Buenos Aires. 
Modleme se za Svatého Otce, jakož i za celou římskou kurii, aby se jejich život a práce staly 
příkladnými pro ostatní církevní i státní úředníky. 

9. července 2020 
V roce 2016 bylo úředně uznáno zjevení Panny Marie Růžencové v San Nicolás, které trvalo 
od roku 1983 do roku 1990. 
Modleme se za vizionáře, kteří mají dojem, že se jim zjevují nebo dějí nadpřirozené věci, aby 
zůstali pokorní a tento jev i svůj duševní stav nechali prozkoumat odborníky. 

10. července 2020 
Mezi známé osobnosti Argentiny patří fotbalisté Maradona nebo Messi, tenisté Sabatini 
nebo Nalbandian, oblíbeným národním sportem je také rugby. 
Modleme se za úspěšné sportovce, kteří se stali vzorem pro děti a mladé lidi, aby jim byli 
příkladem i skromného a slušného vystupování, jakož i charity a štědrosti vůči nuzným.  

11. července 2020 
V Argentině působí český taneční folklorní soubor, tělocviční spolek Sokol a v hlavním 
městě se nachází rovněž české kulturní středisko a Český dům.  
Modleme se za české rodáky v Argentině a argentinské v Česku, aby nezapomněli na kořeny, 
z kterých vzešli a svým potomkům nezapomněli předávat svou původní řeč i kulturu. 

12. července 2020 
K Argentině neodmyslitelně patří i tanec tango, který pravděpodobně vznikl v salonech 
veřejných domů, když v přístavech lákaly prostitutky často osamělé mužské přistěhovalce.   
Modleme se za schopnost včas nalézt správnou hranici mezi vkusem a nevkusem, vtipem a 
sprostotou, slušností a vulgaritou. 



13. července 2020 
Přestože je Argentina druhou největší ekonomikou jižní Ameriky, podle odhadů žije za 
hranicí chudoby až třetina jejich obyvatel.  
Modleme se za církevní instituce a komunity, aby to byly především ony, které se budou 
těmto nuzným věnovat a dle svých možností jim také pomáhat. 

14. července 2020 
Argentina si nárokuje poměrně velkou část území Antarktidy, s Velkou Británií pak vede 
další historické spory o území Falkland a Jižních Sandwichových ostrovů.  
Modleme se za státy, které si činí nároky na některé sporné území, aby především nechali 
v referendu možnost volby místnímu obyvatelstvu, jichž se tento problém nejvíce týká. 

15. července 2020 
Národní park Los Glaciares zahrnuje i deštný prales, masy ledovců a mohutné vodopády 
Iguazů. 
Modleme se za návštěvníky přírodních parků a rezervací, aby si uvědomovali, že zničená 
příroda se obnovuje několik desetiletí až století, a proto je nutné ji chránit. 

16. července 2020 
Temným obdobím 20. století v dějinách Argentiny je tzv. špinavá válka, která skončila v 80. 
letech a do níž se zapletli i někteří katoličtí funkcionáři. 
Modleme se za katolické biskupy a kněze, aby se nedali zlákat vidinou dobrého zajištění nebo 
vlivného společenského postavení, ale za každých okolností zůstali především duchovními. 

17. července 2020 
Svatý Otec Jan Pavel II. navštívil Argentinu dvakrát, v roce 1982 a 1987, a v obou případech 
přispěl k uklidnění napjatých mezinárodních vztahů v zemi. 
Modleme se za všechny aktuální politické problémy Argentiny, aby populismus politiků 
nevedl k eskalaci mezinárodního napětí ani k ekonomickému úpadku země.   

18. července 2020 
Nejstarší památkou UNESCO v Argentině, starou cca 10 tisíc let, je jeskynní komplex Cueva 
de los Manos se zobrazením lidských rukou a zvířat. 
Modleme se za úctu k starým lidem i k starému umění, aby se pouze jménem modernismu či 
pohodlnější budoucnosti neničilo a nepřehlíželo to, co dokázaly předchozí generace. 

19. července 2020 
Ushuhaia, hlavní město Ohňové země, je nejjižněji položeným městem na naší planetě. 
Modleme se za zdejší obyvatele, kteří žijí v maximálních letních teplotách 8-9°C, aby byli 
odolní vůči pandemiím a jiným nemocem, které by je mohly připravit o život. 

20. července 2020 
V mauzoleu metropolitní katedrály v Buenos Aires jsou uloženy ostatky generála José de 
San Martín, jenž se zasloužil o nezávislost Argentiny, Chile a Peru na Španělsku. 
Modleme se za klidné soužití obyvatel v zemích a městech, kde panuje různost názorů na 
výklad historie, aby se kvůli tomu barbarsky neničily sochy, pomníky či jiné umění. 

21. července 2020 
Mezi nejvýznamnější památky Argentiny patří i komplex církevních a zemědělských budov 
jezuitského řádu v Córdobě. 
Modleme se za dostatek kněžských a řeholních povolání v Argentině i v Česku, které se 
nebudou bát ani manuálně pracovat anebo vyjít mezi nedokonalé a nevěřící obyvatelstvo. 



22. července 2020 
Argentina se po druhé světové válce stala zemí, kde hledali útočiště před spravedlností 
mnozí nacističtí pohlaváři. 
Modleme se za spravedlivé a nestranné soudy v Argentině i u nás, aby nejen v minulosti, ale 
ani dnes nemohli zločinci beztrestně dožívat v luxusu díky svým kontaktům anebo bohatství.  

23. července 2020 
Argentina byla dlouho zemí mnoha migračních vln z Evropy, dnes sem míří hlavně utečenci 
z Bolívie, Venezuely a přistěhovalci z Číny.  
Modleme se za účinné řešení utečenecké a migrantské otázky nejen národními vládami, ale i 
mezinárodními organizacemi.  

24. července 2020 
Původní obyvatelstvo země Arakuánce a Patagonce bylo téměř vyhubeno samotnými 
kolonizátory anebo přivlečenými nemocemi.  
Modleme se za vzájemný respekt mezi rasami, aby zejména v církevních kruzích a mezi 
věřícími neexistovalo pohrdání nebo dokonce nenávist k jiným národům a kmenům.  

25. července 2020 
Mnoho měst v Argentině nese jméno nějakého světce nebo náboženské události, i hlavní 
město se kdysi jmenovalo Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre.  
Modleme se za katolíky, aby se jejich víra neprojevovala pouze ve vnějších a formálních 
záležitostech, ale především v následování Ježíšova laskavého a obětavého života.   

26. července 2020 
Argentinské hospodářství sužuje vysoká inflace, která za rok 2019 dosáhla téměř 54 % a 
domácí měna peso má velmi omezenou směnitelnost. 
Modleme se za argentinskou vládu v čele s prezidentem, zejména ministry příslušných 
rezortů, aby ve spolupráci s odborníky zvrátili tento vysoce negativní ekonomický stav. 

27. července 2020 
Jedním z typických symbolů Argentiny jsou elegantní gaučové, jezdci v typickém oblečení, 
lovící pomocí lasa a tří kamenů zvaných boleadoras.  
Modleme se za slušnost a galantnost ve vztazích mezi muži a ženami, abychom si 
rovnoprávnost a vzájemnou úctu nezaměňovali za tzv. politickou korektnost a indiferenci. 

28. července 2020 
Za vlády vojenské junty zmizelo beze stopy několik tisíc nepohodlných lidí, přičemž bylo 
prokázáno, že nebylo výjimkou jejich shazování z výšky letadla do moře.  
Modleme se za stále žijící rodiny, kterým byly takto uneseni, utýráni nebo usmrceni příbuzní, 
aby v sobě nenosily neschopnost odpustit vrahům anebo touhu po pomstě. 

29. července 2020 
Nejvyšší hora západní polokoule Aconcagua (6959 m n.m.) se nachází právě v Argentině. 
Modleme se za horské vůdce, kteří doprovázejí méně zdatné lezce a turisty, aby dokázali 
včas odhadnout fyzické i psychické síly těch, kteří jim za služby platí.   

30. července 2020 
V zemi se nachází osm velkých katolických univerzit, z nichž je nejprestižnější Papežská 
katolická univerzita v Argentině se sídlem v Buenos Aires. 
Modleme se za studenty i pedagogy církevních škol, aby je nespojovala pouze křesťanská 
víra, ale i vysoká úroveň vzdělávání a dobrá pověst. 



31. července 2020 
Argentina se vzdala možnosti vyrábět jaderné zbraně, přestože již od roku 1983 disponuje 
potřebnými technologiemi. 
Modleme se za odvrácení hrozby jaderné světové války, jakož i za prosazení a respektování 
přísného zákazu a sankcí za používání biologických či chemických zbraní. 

1. srpna 2020 
Podél jižního pobřeží Argentiny žijí několikatisícové kolonie tučňáků patagonských, jejichž 
přirozeným domovem jsou jižní neobydlené ostrovy Atlantského oceánu.  
Modleme se za důslednější regulaci kontaktu člověka zvláště s ohroženými druhy zvířat a 
ptactva, aby nedocházelo k navyšování počtu těch, které lidským zásahem zcela vyhynou.  

2. srpna 2020 
Ve světě gastronomie a gurmánů jsou proslulé argentinské hovězí steaky a argentinská 
vína především z oblasti Mendozy. 
Modleme se za všechny, kteří si mohou dovolit navštěvovat luxusní restaurace, aby 
nezapomínali na hledání způsobu, jak pomoct lidem bez domova a hladovějícím ve světě. 
 
 
 

 
 

 
 
 

v době 6. 7. – 2. 8. 2020 bude v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči možnost přispět na 
nejchudší obyvatele argentinské diecéze Añatuya 

dar bude nuzným předán prostřednictvím tamního biskupa Mons. José Luise Corrala 


