
 
 

 
Následující úmysly se může každý modlit sám, s dalšími členy rodiny doma anebo 
v modlitebních společenstvích; koná-li se v daný den mše svatá u Sv. Gotharda v 
Bubenči, přímluva zazní i během ní.  
 

7. září 2020 
Austrálie je svaz šesti spolkových států, tří federálních teritorií a šesti zámořských 
území.  
Modleme se za jasnou australskou legislativu, aby byly federální zákony srozumitelně 
sladěny se zákony každého státu a teritoria.    

8. září 2020 
Australská ústava z roku 1901 ve svém odstavci 116 zakazuje státu zakládat jakoukoli 
církev, jakož i vměšovat se jakýmkoli způsobem do svobody náboženského vyznání.  
Modleme se za nalezení rovnováhy mezi náboženskou svobodou a regulací těch 
náboženství, které nejsou kompatibilní s přirozeným právem a s křesťanskými principy.   

9. září 2020 
Více než 80 % obyvatel Austrálie žije v městech a obcích, které jsou od mořského 
pobřeží vzdálené maximálně 100 km.  
Modleme se za dobrou správu zbývající plochy této země, která trpí nedostatkem vody a 
extrémním suchem, aby společenský nezájem o toto neúrodné území s sebou nepřinesl 
žádné živelné či kriminální důsledky. 

10. září 2020 
Kvůli rozlišení od občanů Austrálie, kterým se říká Australané, se v češtině pro původní 
obyvatelstvo ustálil termín Austrálci. 
Modleme se za pochopení faktu jazykových odlišností, aby se pro politickou či jinou 
korektnost neměnily termíny a výrazy, jejichž obsah by měl zůstal stabilní v každé době.  

11. září 2020 
Australský svaz má třiatřicet katolických diecézí římské, chaldejské, maronitské, 
melchitské a ukrajinské církve a vojenského ordinariátu.   
Modleme se za biskupy, kteří jsou ustanoveni do čela těchto ordinariátů, diecézí a 
eparchií, aby mezi nimi nebyla nevraživost, řevnivost, závist či jakýkoli druh pomlouvání. 

12. září 2020 
Součástí Australského svazu je i stát Tasmánie, jehož původní obyvatelstvo bylo v 19. 
století úplně vyhlazeno. 
Modleme se za odpuštění těch křivd a bezpráví, které již nejde nijak napravit, a to jak na 
úrovni mezinárodní a společenské, tak i na úrovni osobní a rodinné.  



13. září 2020 
Roku 1973 byla slavnostně otevřena budova opery v Sydney, dílo dánského architekta 
Jørna Utzona, která se stala jakýmsi architektonickým symbolem Austrálie. 
Modleme se za kulturu, její instituce a spolky, jakož i za jejich zaměstnance a samotné 
umělce, aby nebyli fatálně zasaženi ekonomickou či epidemiologickou krizí.   

14. září 2020 
Až do sčítání v roce 1986 byla největší církví v Austrálii anglikánská, dnes je jí katolická. 
Modleme se za křesťany, aby byli schopni ukázat, že prostřednictvím prosby za odpuštění 
a samotného odpuštění lze učinit za minulostí tlustou čáru, za kterou se již nikdy nevrací. 

15. září 2020 
Místo pro výstavbu nového hlavního města Canberra bylo vybráno teprve roku 1908 
jako kompromis mezi dvěma soupeřícími velkými městy Sydney a Melbourne.  
Modleme se za lidi v Česku i Austrálii, kteří žijí ve sporech, aby hledali cestu k sobě i za 
cenu ústupků a kompromisů. 

16. září 2020 
Pro náboženství původního obyvatelstva Aboridžinců je charakteristická mj. víra v 
prastaré totemické bytosti a v čas snění, kdy vznikal samotný svět i jednotlivý život. 
Modleme se za katolické věřící v Austrálii, aby se nepovyšovali nad původní pohanská 
náboženství a měli úctu ke všem lidem, kteří podporují lásku k člověku i přírodě. 

17. září 2020 
V Austrálii žije dvakrát více klokanů než lidí, klokanů je zde téměř 50 milionů. 
Modleme se za důstojné podmínky pro chov a život zvířat ve všech zoologických 
zahradách a přírodních rezervacích světa. 

18. září 2020 
Při rozsáhlých požárech na přelomu let 2019-2020 zemřelo 25 osob, zničeno bylo přes 
1800 domů, 100 000 obyvatel muselo opustit své domovy, uhynulo 17 000 kusů skotu. 
Modleme se za mezinárodní solidaritu obyvatel ostatních kontinentů, aby byl společnými 
silami i financemi zmírněn katastrofální dopad požárů na místní faunu i obyvatelstvo. 

19. září 2020 
V říjnu 2020 se měl v Adelaide konat první plenární koncil katolické církve v Austrálii, 
kvůli covidu-19 však byl rozdělen na dvě etapy a odložen na říjen 2021 a červenec 2022. 
Modleme se za přípravnou komisi i zvolené delegáty z řad duchovenstva i laiků, aby byl 
koncil přínosem pro budoucnost australské církve a její četnější sociální a misijní aktivity. 

20. září 2020 
První budovou zapsanou v roce 2004 mezi památky UNESCO je Královské výstaviště 
v Melbourne z roku 1880 společně s Carltonovými zahradami. 
Modleme se za současnou i budoucí australskou ekonomiku a obchod, aby se úspěšně 
obnovily jak po obrovských požárech, tak po silné koronavirové pandemii v zemi. 

21. září 2020 
Austrálie nemá úřední jazyk, za národní jazyk je však obecně považována angličtina. 
Modleme se za více než 200 jazykových skupin v zemi, aby se jejich původ, národnost, 
kultura, tradice ani řeč nestaly v budoucnu důvodem k sporům a občanským nepokojům. 



22. září 2020 
Prvními evropskými obyvatele Austrálie byli trestanci z Anglie a Irska a jejich dozorci. 
Modleme se za důstojné podmínky ve věznicích, za duchovní službu pro odsouzené a za 
dostatek institucí i jednotlivců, kteří jsou ochotni pomoct těm, kteří vězení opouští. 

23. září 2020 
Nejznámější australskou světicí je řeholnice Mary MacKillop, která byla mj. obviněna 
z alkoholismu, pozbavena veškerého majetku i exkomunikovaná svým biskupem. 
Modleme se za sílu pro všechny, kterým jsme i my ublížili šířením nepravdivých, ale i 
pravdivých špatných informací, které je mohly zranit a ublížily jejich pověsti. 

24. září 2020 
Austrálie je jediná země na světě, kde volně v přírodě žijí stáda divokých velbloudů. 
Modleme se za všechny cestující do Austrálie, aby si byli vědomi zákazu ničení i vývozu 
rostlin a živočichů, které jsou pro tuto zemi vzácné a zákonem chráněné. 

25. září 2020 
Mezi speciální daně patří v Austrálii například vyrovnávací daň z vína, daň nezletilých 
osob, daň z luxusních vozidel anebo daň z kapitálových zisků. 
Modleme se za australské i české občany, aby o změnu případně nespravedlivých daní 
neusilovali podvody a zatajováním zisků, ale demokratickou a svědomitou cestou.  

26. září 2020 
Součástí Austrálie jsou i neobydlené ostrovy, na nichž občas někdo ztroskotá.   
Modleme se za to, aby výletníci na lodích si byli vědomi tohoto nebezpečí a včas se 
vybavili potřebnými předměty i znalostmi, které budou potřebovat při volání o pomoc. 

27. září 2020 
Mezi známé osobnosti Austrálie patří i křesťanský kazatel Nick Vujicic, narozený v roce 
1982 bez rukou a nohou, jenž sám dnes pomáhá postiženým. 
Modleme se za schopnost vidět kolem sebe dobré příklady, jak překonávat sami sebe, svá 
omezení a své komplexy, a sami pak být dobrým vzorem především pro děti a mládež. 

28. září 2020 
Austrálii navštívil v roce 1970 papež Pavel VI., v letech 1986 a 1995 papež Jan Pavel II. a 
v roce 2008 papež Benedikt XVI.  
Modleme se za všechny anonymní Australany, kteří jako dobrovolníci pomáhali při těchto 
papežských návštěvách a zasloužili se o jejich pokojný a požehnaný průběh. 

29. září 2020 
V roce 1859 bylo do Austrálie přivezeno 24 králíků, jejich přemnožení dnes čítá kolem 
300 milionů kusů. 
Modleme se za australskou vládu, aby přijímala účinná opatření, jimiž ochrání tamní 
faunu a floru, protože 80 % druhů rostlin a živočichů roste a žije pouze v Austrálii. 

30. září 2020 
Jeden z nejkrásnějších australských přírodních úkazů je Velký bariérový útes, jenž je 
největším korálovým útesem na světě. 
Modleme se za australské rybáře, kteří nelibě nesou různá omezení a zákazy, související 
s postupným ničením a vymíráním korálů.    



1. října 2020 
Arcibiskup Sydney kardinál George Pell byl v roce 2017 policií obviněn a následně 
odsouzen za pohlavní zneužívání chlapců, roku 2020 však byl pravomocně osvobozen.  
Modleme se nejen za všechny oběti zneužívání, ale i za oběti falešných obvinění, 
komplotů a neprokázaných trestních činů, které natrvalo poznačí psychiku odsouzených.   

2. října 2020 
Nejbližším zastupitelským úřadem Austrálie pro Čechy je velvyslanectví ve Varšavě. 
Modleme se za usnadnění situace občanům České republiky a Austrálie, kteří usilují o 
sloučení rozdělené rodiny anebo o uzavření smíšeného česko-australského manželství.  

3. října 2020 
Zvláštnosti australské církve je osobní ordinariát Panny Marie Jižního kříže pro bývalé 
anglikány, kteří konvertovali ke katolické církvi. 
Modleme se za tuto speciální diecézi i její věřící, jakož i za všechny jinověrce, kteří uvažují 
o přijetí katolického učení, ale mají obavy z toho, že zradí svou tradici nebo svou rodinu.     

4. října 2020 
V australském erbu jsou zvířata, které nedokáží chodit pozpátku, a to emu a klokan. 
Modleme se za požehnání pro celou australskou zemi, za rozvoj tamního hospodářství, 
zdravý rozum pro jejich vládní představitele a za bezpečí všech obyvatel Austrálie. 
 

 
v době 7.9. – 4.10.2020 bude v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči možnost přispět na: 

pomoc rodinám postiženým ničivými požáry (Austrálie) 
dar bude předán prostřednictvím biskupství v Cairns 


