MODLITBA ZA ARMÉNII
srpen 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.
3. srpna 2020
Dnešní Arménie se rozkládá na mnohem menší ploše, než je historické území Arménů.
Modleme se za obyvatele těch regionů a oblastí, o jejichž území vedou některé státy dlouholeté
spory nebo války.
4. srpna 2020
Téměř každý Armén se zároveň hlásí k arménské apoštolské církvi.
Modleme se za vyznavače jak apoštolské, tak katolické arménské církve, aby jejich víra nebyla pouze
formální, ale projevovala se i v každodenním životě, včetně řešení politických problémů.
5. srpna 2020
90 % území Arménie leží ve výšce nad 1000 metrů nad mořem.
Modleme se za lidi, kteří celý svůj život prožijí v horách, aby je úzký kontakt s přírodou vedl
k statečnosti, pohostinnosti i k duševní čistotě.
6. srpna 2020
Náboženským a duchovním centrem celé země je komplex chrámů v Ečmiadzin, které je zároveň
sídlem nejvyššího představitele arménské apoštolské církve.
Modleme se za katolikose arménské církve, za jejich biskupy a kněze, aby nepodléhali svodům
přepychu, alkoholu a světské politiky, ale byli blízko obyčejným, zejména chudým obyvatelům země.
7. srpna 2020
Jednou z největších památek Arménie je pohanský chrám Garni, zařazený na seznam památek
UNESCO, jenž se stává místem setkávání novopohanských hetanistů.
Modleme se za zdravý rozum moderních lidí v Arménii i u nás, aby se neuchylovali k pochybným
pohanským či ezoterickým rituálům a tradicím.
8. srpna 2020
Arménie je v regulérním válečném stavu s Ázerbájdžánem a v téměř válečném stavu s Tureckem.
Modleme se především za oblast Náhorního Karabachu, kde od roku 1991 permanentně probíhají
ozbrojené bitvy a kde stále umírají jak vojáci, tak i civilní obyvatelstvo.
9. srpna 2020
Arménská kuchyně s četným užíváním koření a zeleniny patří k vyhlášeným ve světě.
Modleme se za všechny gurmány, kteří si rádi pochutnají na dobrém jídle nebo nápoji, aby se nestali
požitkáři a nezapomněli ani na skromnost a potřebu půstu či odříkání.
10. srpna 2020
Území Arménů bylo po mnoho století pod nadvládou Osmanů a Peršanů, později Turků a Rusů.
Modleme se za mírovou spolupráci všech národů ve světě, aby se žádný stát nebo národ
nevyvyšoval nad ostatní a nedával druhým pocítit svou převahu a nadřazenost.
11. srpna 2020
Za jeden ze svých státních a národních symbolů považují Arméni biblickou horu Ararat, která však
dnes leží na území Turecka.
Modleme se za poctivé studium Bible, aby nikdo vědomě a dobrovolně nezanedbal možnost
vzdělávání se ve své vlastní víře a poznal křesťanství co nejlépe a nejhlouběji.

12. srpna 2020
Mnozí obyvatelé Arménie žijí ve velké chudobě, ve většině obcí dodnes nefunguje obecní vodovod
nebo pravidelné zásobování.
Modleme se za arménské děti a mládež, která se dostane na zahraniční studia, aby se posléze vrátila
do své vlasti a svým vzděláním pomáhala s jejím dalším rozvojem a odstraňováním chudoby.
13. srpna 2020
Arménie má zavedenou dvouletou povinnou vojenskou službu pro muže ve věku 18-27 let a velká
část státních financí jde pro potřeby arménské armády.
Modleme se za úspěšné rozhovory o uzavírání mezinárodních mírových smluv a dohod, které
povedou k postupnému odzbrojení lidstva napříč planetou.
14. srpna 2020
Dějiny Arménů se v mnohém podobají dějinám židů: stejně jako oni už od starověku žili
v diasporách a stejně jako oni se i Arméni stali obětí genocidy.
Modleme se za vztahy mezi Armény a Turky, aby se obě skupiny dokázaly podívat pravdě do očí a
aby jejich vzájemná budoucnost nebyla poznamenána křivdou, nenávistí a neodpuštěním.
15. srpna 2020
Arménština neměla dlouho vlastní psanou podobu, arménskou abecedu vytvořil kolem roku 405
mnich a teolog Mesrop Maštoc.
Modleme se za slušnost v ústním i písemném vyjadřování, abychom vlastní řeč neprznili slovy a
výrazy, které urážejí lidskou i Boží důstojnost.
16. srpna 2020
Přestože jsou venkovští Arméni chudí, jejich pohostinnost je proslulá: jsou připraveni a ochotni
pocestným nabídnout jak jídlo, tak nocleh.
Modleme se za to, abychom se lépe dívali kolem sebe, uměli u druhých lidí vidět dobrý příklad,
nevymlouvali se na to, že to nejde, ale našli odvahu tento příklad napodobovat a následovat.
17. srpna 2020
Do Arménie je zákonem zakázán dovoz jakéhokoli pornografického materiálu.
Modleme se za všechny, kteří jsou jakkoli závislí na pornografii, aby si včas tuto závislost přiznali a za
pomoci duchovního vedení a důvěrných přátel pracovali na svém osvobození.
18. srpna 2020
Jedním z nejznámějších vývozních produktů je arménský koňak značky Ararat.
Modleme se za všechny rodiny, které trpí v důsledku alkoholismu některého z rodičů anebo řeší
alkoholismus u některého z potomků.
19. srpna 2020
V prosinci postihlo arménská města Spitak a Gjumri silné zemětřesení, při němž zemřelo téměř 50
tisíc lidí a dalších půl milionu obyvatel přišlo o střechu nad hlavou.
Modleme se, aby se v podobných případech neotálelo jak s místní, tak s mezinárodní pomocí a aby
žádná politická síla a strana těchto situací nezneužívala ve svůj prospěch.
20. srpna 2020
Arménie je známá velmi špatnou kvalitou svých silnic, a to i na hlavních tazích mezi přechody do
Gruzie či Íránu a hlavním městem.
Modleme se za bezpečný návrat všech českých turistů, kteří se na vlastní pěst vydají do Arménie a
projíždějí touto zemí vlastním či půjčeným vozem.
21. srpna 2020
Zatímco v Arménii žijí 3 miliony obyvatel, v zahraničí žije téměř 8 milionů Arménů.
Modleme se za rychlejší ekonomický růst a vyšší průměrnou životní úroveň v Arménii, aby místní
nemuseli opouštět svou vlast kvůli výrazně lepším podmínkám v zahraničí.

22. srpna 2020
Mezi známá jména arménské kultury patří i hudební skladatel Aram Chačaturjan anebo zpěvák
Charles Aznavour.
Modleme se, aby se nikdo z nás a za žádných okolností nestyděl za své rodiče nebo za svůj původ.
23. srpna 2020
Název Arménie je používán prakticky ve všech jazycích světa kromě arménštiny, která pro svou
vlast používá termín Hajastan.
Modleme se, abychom dokázali respektovat názory jiných a nevnucovali jim své představy, zejména
když s nimi nesdílíme jejich osudy a minulost.
24. srpna 2020
Nedaleko vesnice Areni v jeskynním komplexu je naleziště nejstarší výroby vína z let 4000 př. Kr.
Modleme se za letošní úrodu zeleniny i ovoce, aby byla včas sklizena, zpracovaná a aby žádná rodina
netrpěla hlady či nedostatkem základních potravin.
25. srpna 2020
Podle legend a tradice mezi Armény ohlašovali evangelium už apoštolové Bartoloměj a Tadeáš.
Modleme se, aby se v křesťanských rodinách obnovil zvyk dávat dětem křestní jména po svatých
apoštolech, patronech či mučednících.
26. srpna 2020
Arménie má trvale uzavřené hranice se dvěma státy, a to s Tureckem a Ázerbájdžánem.
Modleme se, aby při plánování zahraničních cest, zejména v rámci dobrodružných poznávacích
pobytů, nikdo zbytečně neriskoval cestováním do nebezpečných a zakázaných míst.
27. srpna 2020
Vysokou cenou za vyhlášení nezávislosti Arménie na Sovětském svazu v roce 1991 byla obrovská
zadluženost země, z níž se dodnes nedokázala vzpamatovat.
Modleme se, aby ani mladá generace nepodlehla konzumu a materialismu natolik, aby přestala
uznávat hodnoty jakými jsou svoboda, pravda, svědomí či spravedlnost.
28. srpna 2020
Zvláštností je, že nejznámější arménský dort Marlenka se vyváží z Česka i do samotné Arménie.
Modleme se dostatek charitativních pracovníků, ale i profesních dobrovolníků, kteří by aspoň na
několik měsíců byli ochotni pracovat pro chudší země bez nároků na vysoký plat a odměny.
29. srpna 2020
Polovina obyvatel Arménie žije v Jerevanu, zatímco někteří venkované jej nikdy ani nenavštívili.
Modleme se za vybudování kvalitních komunikací a za cenově přístupné vnitrostátní dopravní
spojení pro všechny obyvatele Arménie.
30. srpna 2020
Nad Vorotanskou roklí ke klášteru Tatev vede nejdelší lanovka na světě o délce 5752 metrů.
Modleme se za dělníky pracující na jakýchkoli stavbách, aby pamatovali jak na svou vlastní
bezpečnost při práci, tak i na bezpečnost těch, kteří budou jejich stavby po dokončení užívat.
31. srpna 2020
Arménská vláda nemá ministerstvo vnitra, zato má ministerstvo pro mimořádné situace.
Modleme se za bezpečnost této země, aby pracovníci arménské policie pracovali obětavě a
svědomitě, a sami nepodléhali klientelismu a korupci.
1. září 2020
Nesjednocenost arménské církve s Římem ani Konstantinopolí je z velké části způsobena i
historickým odmítnutím pomoci ze strany katolického Říma i pravoslavné Byzance.
Modleme se za sbližování těchto tří větví křesťanství, aby římský papež, konstantinopolský
patriarcha i arménský katolikos hledali společnou cestu k postupnému sjednocení.

2. září 2020
Kromě systematického vraždění Arménů během genocidy jich statisíce byli vyhnáni v transportech
smrti do pouští, kde byli ponecháni pomalému umírání vyhladověním.
Modleme se, aby se v žádném státě už nikdy neopakovaly hromadné masakry, které by měly za cíl
vyhubit některou rasu, národ, náboženství anebo jakoukoli jinou skupinu lidstva.
3. září 2020
Arménská krajina je doslova poseta zajímavými kláštery, v nichž však už dnes nežijí žádní mniši.
Modleme se za nová duchovní povolání v obou zemích i v obou církvích, jak u nás v Česku, tak
v Arménii, aby dostatkem řeholníků i řeholnic mohly opět vzkvétat známé kláštery a opatství.
4. září 2020
Typickým arménským křesťanským symbolem je tzv. chačkar, ornamentální kříž vyrytý do
kamene, jenž se nachází v chrámech i na hřbitovech.
Modleme se za Armény žijící v České republice, zejména za ty, kteří pro nedostatek příležitostí
nemají možnost žít a pěstovat svou kulturu ani náboženství.
5. září 2020
V dubnu 2018 proběhla v Arménii tzv. sametová revoluce, která poklidně zvrhla vládu oligarchů.
Modleme se za bohaté podnikatele a vlivné milionáře, kteří vstupují do politiky, aby si ze státu
nevytvořili svůj soukromý podnik a z jeho obyvatel své zaměstnance, kteří jim přinášejí nové zisky.
6. září 2020
Nejrychleji rostoucím sídlem v Arménii je lázeňské město a horské středisko Dilidžan ležící na
severozápadě země.
Modleme se, aby si každá země chránila své životní prostředí a přírodu rozumnou regulací
stavebních povolení, ochranářských organizací, turistiky, jakož i citlivou osvětou obyvatelstva.

v době 3. 8. – 6. 9. 2020 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Arménii
prezentace fotografií a vyprávění zážitků z Arménie je plánováno na 6. 9. 2020 v 16 hodin na faře

