MODLITBA ZA ARUBU
srpen 2022
ARUBA NENÍ SAMOSTATNÝM STÁTEM, JDE O SOUČÁST NIZOZEMSKÉHO 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.
1. srpna 2022
Roku 1977 proběhlo na Arubě referendum, při němž se 82 % hlasujících vyjádřilo pro plnou
nezávislost na Nizozemí, plánovaná na rok 1996, od té doby však byla několikrát odložena.
Modleme se za vztahy mezi obyvateli Aruby a vládou Nizozemského království, aby případné
vyhlášení nezávislosti nedoprovázelo žádné násilí, nepokoje ani jakékoli politické napětí.
2. srpna 2022
Pro ekonomiku ostrova Aruba byla covidová pandemie a následný odliv turistů velmi zničující.
Modleme se jak za místní představitele, tak i běžné obyvatelstvo ostrova, aby společně co nejdříve
našli zdroje pro financování potřebných nákladů i snížení dluhu posledních dvou let.
3. srpna 2022
Většina obyvatel Aruby (cca 45 %) se hlásí k římskému katolicismu, avšak z důvodu nízkého počtu
obyvatel ostrov nemá samostatnou diecézi, ale spadá pod biskupství Willemstad na Curaçao.
Modleme se za tamní katolíky, aby si byli vědomí toho, že patří k jejich povolání, aby svými životními
postoji i skutky získávali pro Ježíše Krista nové učedníky.
4. srpna 2022
Lákadlem pro mnoho návštěvníků Aruby je blízké setkání s hejny plameňáků.
Modleme se za uchování tohoto druhu ptactva nejen na Arubě, ale i v dalších místech přirozeného či
chovaného výskytu, aby kvůli klesajícímu počtu nemusel být zařazen mezi ohrožené živočichy.
5. srpna 2022
U břehů Aruby se nachází druhý největší lodní vrak na světě – německá loď Antilla z roku 1939.
Modleme se za firmy a společnosti, které provozují říční a mořskou dopravu, aby věnovali zvýšenou
pozornost všem opatřením, která mají zabránit znečištění vodních toků a moří.
6. srpna 2022
Hlavním městem Aruby je Oranjestad, jenž vzniklo roku 1796 kolem pevnosti Fort Zoutman,
zpočátku nemělo žádný název, v roce 1824 dostalo jméno po králi Vilému I., princi Oranžském.
Modleme se za obyvatele tohoto města, které svým katastrem zabírá převážnou část celé západní
části ostrova, aby dokázali spolupracovat i s obyvateli nemnoha venkovských arubských osad.
7. srpna 2022
Aruba se nachází pouhých 30 km od severního pobřeží Venezuely, nicméně od roku 2018 je mezi
těmito zeměmi uzavřena hranice, takže na ostrov nesmí z Venezuely žádné letadlo ani loď.
Modleme se za pokojné vyřešení této diplomatické roztržky, která byla vyvolána politickou situací ve
Venezuele a následným nárůstem migrantů z této země na ostrov Aruba.
8. srpna 2022
Původními obyvateli Aruby byl kmen Arawaki, od 17. století zcela vytlačen Nizozemci, takže
několik let byl ostrov téměř neobydlený, v polovině 19. století zde žilo pouhých tisíc osob.
Modleme se za potomky původních kmenů různých oblastí světa, aby v sobě neživili křivdy
způsobené v dávné minulosti, ani touhu po pomstě či jakýchkoli pomyslných náhradách.

9. srpna 2022
V roce 2003 byly na Arubě definitivně uzavřeny rafinérie, zpracovávající ropu z Venezuely.
Modleme se za lidi, kteří na ostrově v posledních letech přišli o práci z jakýchkoli důvodů, aby se
nestali tvůrci sociálních nepokojů, ale aby jejich situace byla co nejdříve vyřešena pokojnou cestou.
10. srpna 2022
Jedinou tržní plodinou, která se na Arubě pěstuje, je aloe, jejíž výtažky se využívají v kosmetice a
ve farmaceutickém průmyslu.
Modleme se za dostačující kapacitu čtyř arubských nemocnic pro všechny nemocné na ostrově, i za
dobrou odbornou úroveň vzdělávání na dvou místních zdravotnických školách.
11. srpna 2022
Na Arubě bylo v letech 2000-2020 postaveno více než 7000 hotelů, které lákají návštěvníky
sloganem, že Aruba je nejšťastnějším místem na světě, kde se vyléčí všechny psychické problémy.
Modleme se za cizince, kteří se vydají v nejbližších dnech na Arubu, aby počítali nejen s exotickou
destinací, ale i se všemi riziky, která s sebou tato daleká cesta v dnešní době může přinést.
12. srpna 2022
Nejnavštěvovanějším kostelem na Arubě je kaple Alto Vista z roku 1952, postavena na stejném
místě, kde byl roku 1750 postaven úplně první kostel na ostrově.
Modleme se za kněze, kteří působí na Arubě, aby dokázali jak místním, tak i četným turistům a
návštěvníkům tohoto kostela nabídnout duchovní pomoc a nefalšované Boží Slovo.
13. srpna 2022
Vzhledem k průměrné teplotě na ostrově kolem 30 °C v místních domech ani ubytovnách neteče
horká voda a žádná domácnost nemá nainstalované topení nebo bojler.
Modleme se za arubské architekty a stavitele, aby každá stavba, kterou plánují na ostrově
vybudovat, splňovala požadavky na bezpečné bydlení, odolné vůči živelným pohromám.
14. srpna 2022
Roku 1934 bylo na Arubě otevřeno letiště, nyní nazvané podle královny Beatrix, které zpočátku
sloužilo pouze pro spojení s ostrovem Curaçao, nyní je nejvíce využíváno pro lety do New Yorku.
Modleme se za arubské aerolinky Aruba Air, jakož i za jejich personál, aby svá letadla udržovali
v bezchybném stavu a své pasažéry bezpečně přivezli do cíle jejich cest.
15. srpna 2022
K zajímavostem na Arubě patří pštrosí a oslí farma, kde se návštěvníci pohybují volně mezi zvířaty.
Modleme se za vyvážený chov zvířat na ostrově, aby nesloužila pouze pro zábavu a výdělek, a aby
žádné z nich nebylo utraceno pouze proto, že nepřitahuje dostatek zájmu veřejnosti.
16. srpna 2022
Nejstarší dochovanou stavbou na Arubě je věž Fort Zoutman, k níž vede 2km tramvajová trať.
Modleme se za místní učitele, historiky i učence, aby ve své práci neopomíjeli křesťanství, na němž
byla novodobá arubská společnost založena a již po staletí udržována.
17. srpna 2022
Aruba nemá vlastní armádu, bezpečí a mořské hranice hlídá nizozemská námořní jednotka, jejíž
velení se mění právě v letošním srpnu, velitele van Beekhuizena střídá velitel van Wijk.
Modleme se za členy této nizozemské posádky, aby daleko od svých rodin a domovů netrpěli
steskem a aby během svého poslání poctivě sloužili účelu, k němuž byli na Arubu vysláni.
18. srpna 2022
Kromě úřední nizozemštiny je na ostrově používán také arubský dialekt papiamenta, jež uměle
vzniklo smícháním portugalštiny, španělštiny, nizozemštiny, ale i řeči původních obyvatel Aruby.
Modleme se za ty, kteří tímto jazykem mluví, ale i za ty, kteří se ho učí, aby hlavními či prvními
výrazy nebyly vulgarismy, ale slova a věty, sloužící k laskavé, slušné a vděčné komunikaci.

19. srpna 2022
I když je Aruba součást Nizozemí, prvním Evropanem na ostrově byl v roce 1499 Alonso de Ojeda,
jenž ho prohlásil za državu španělského krále, Nizozemci jej získali po vyhrané válce roku 1636.
Modleme se za bezpečí a mír v této části světa, aby Aruba již nikdy nemusela být místem či
důvodem válečných bojů a bitev a aby zdrojem konfliktů nebyla ani dnešní národnostní rozmanitost.
20. srpna 2022
Na přelomu 19. a 20. století vypukla na Arubě zlatá horečka, když zde bylo objeveno ložisko zlata.
Modleme se za novodobé hledače zlata a pokladů, aby ve své touze po objevech a zbohatnutí
neničili přírodu ani úrodu, a bez povolení vlastníků nevstupovali na jejich pozemky.
21. srpna 2022
Od počátku června do konce listopadu trvá v této karibské oblasti sezóna hurikánů.
Modleme se za české občany, kteří by v tomto období v rámci letních dovolených cestovali na
Arubu, aby se před odjezdem informovali o aktuální předpovědi a registrovali se v databázi DROZD.
22. srpna 2022
Velký zármutek prožívali obyvatelé Aruby 2. září 2005, když se zhroutil 30metrový přírodní most
z korálového vápence v národním parku Arikok.
Modleme se za ty lidi kdekoli na světě, kteří podléhají novodobému typu pohanství a v přírodě či
různých ezoterických živlech vidí všemohoucího boha.
23. srpna 2022
Pozůstatkem zlaté horečky na Arubě jsou ruiny důlních budov Bushiribana a Balashi.
Modleme se za majitele budov, které se stávají a zůstávají opuštěnými jak z ekonomických důvodů,
tak v důsledků ničivých hurikánů, aby měli dostatek prostředků na jejich zajištění či demolici.
24. srpna 2022
Aruba se může pochlubit 365 slunečními dny v roce, pitná voda se získává zpracováním té mořské.
Modleme se za to, aby nizozemský guvernér i arubská vláda si byli vědomí této závislosti místních
obyvatel a měli dostatek zásob pitné vody pro případ havárie či výpadku této výrobny.
25. srpna 2022
I přesto, že na Arubě žije pouze něco přes 100 tisíc obyvatel, kromě římských katolíků zde mají své
svatostánky také anglikáni, metodisté, mormoni, Svědkové Jehovovi a desítky dalších církví.
Modleme se za porozumění mezi jednotlivými věřícími, aby místo soupeření o vliv na ostatní lidi
spolupracovali na charitativních a humanitárních projektech, které nejlépe představí Boží působení.
26. srpna 2022
Oblíbenou aktivitou na Arubě posledních let je kiteboarding založený na unášení člověka větrem.
Modleme se za všechny, kteří chtějí na moři i na souši praktikovat tuto činnost, aby dbali rad
zkušených trenérů, absolvovali potřebnou průpravu a za dobrodružstvím se nikdy nevydávali sami.
27. srpna 2022
Na severozápadě ostrova se nachází motýlí farma, v níž létají stovky různých exotických motýlů.
Modleme se za přírodovědce různých odvětví, zejména biology, entomology či hydrology, kteří na
Arubě provádějí výzkumy, jejichž výsledky mají pomoct lidské populaci na celé planetě.
28. srpna 2022
Typickou přílohou na Arubě je místo rýže či brambor chléb pan bati a polenta funchi.
Modleme se za Boží požehnání pro potravinové zásobování ostrova, aby v důsledku špatných
obchodů anebo světové neúrody na Arubě, kde se nedají plodiny pěstovat, nenastal hladomor.
29. srpna 2022
Arubské ministerstvo hospodářství jednou za měsíc stanovuje maximální ceny různého zboží.
Modleme se za členy arubské vlády, kterou tvoří osm ministrů a premiér, jímž je od roku 2017
poprvé žena, nizozemská rodačka Evelyn Wever-Croes.

30. srpna 2022
Z kteréhokoli místa na Arubě je vidět 165 m vysoký vulkanický kopec Hooiberg, na nějž vede 662
betonových schodů a z jehož vrcholku lze dohlédnout na pevninu Venezuely.
Modleme se za handicapované lidi, žijící na ostrově, kteří se bez pomoci vozíčků anebo asistentů
nemohou pohybovat a není jim tak dopřáno ani relaxování v moři ani turistika na souši.
31. srpna 2022
Aruba je jednou ze zemí, poskytujících tzv. offshore bankovní služby, což vyvolává nelibost v EU.
Modleme se za dostatečnou kontrolu finančního a bankovního sektoru na Arubě, aby těchto služeb
nezneužívali boháči, kteří zde budou hledat únik před placením daní ve své domovské zemi.
1. září 2022
Aruba patří k ostrovům ABC (+ Bonair a Curaçao), kde ničivý hurikán udeří zhruba 1x za 100 let.
Modleme se za připravenost obyvatelstva i vlády na tuto možnost v blízké budoucnosti, protože
poslední hurikán tohoto rozsahu zasáhl ostrov roku 1877.
2. září 2022
Mezi známé osobnosti, které pocházejí z Aruby, patří například prezident aerolinek Emirates Tim
Clark anebo tanečník a člen kdysi populární skupiny Boney M Bobby Farrell.
Modleme se za účinné potlačování rasismu a jeho projevů v každé zemi světa, aby nikdo netrpěl pro
svou národnostní či kmenovou příslušnost ani barvu pleti.
3. září 2022
30. 5. 2005 zmizela na Arubě 18letá Američanka Natalee Hollowey, jejíž tělo se dodnes nenašlo.
Modleme se jak za rodiče tohoto ztraceného děvčete, tak i za ty mladé muže, kteří byli v tomto
případě bez důkazu podezřelí a vyšetřováni z jejího znásilnění, únosu a následné vraždy.
4. září 2022
Na Arubě se dá platit nejen místním arubským florinem, ale i americkým dolarem, přičemž se
často používá stejný symbol měny ($).
Modleme se za rodilé i přistěhovalé obchodníky, prodavače či restauratéry, aby nezneužívali
neznalosti či omylů turistů a byli poctiví při vracení v hotovostních platbách.

v době 1. 8. 2022 – 4. 9. 2022 budou v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči
dva informační panely se základními informacemi a mapou Aruby

