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.
5. října 2020
Ázerbájdžán je díky svému ropnému bohatství nejbohatší ze tří zakavkazských zemí:
Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu.
Modleme se za vlády všech států světa, aby mnohem více vedly své obyvatelstvo
k zodpovědnosti nejen za svůj národ, ale i za ostatní obyvatelstvo zeměkoule.
6. října 2020
V Surachanu stojí Chrám zoroastristů a vyznavačů ohně Atašgah, kde hoří věčný oheň
napájený přírodním vývěrem zemního plynu.
Modleme se za Boží ochranu pro Ázerbájdžán od všech katastrof, spojených s ohněm, vichřicí
či zemětřesením.
7. října 2020
Ázerbájdžán je sekulární islámský stát, muslimové v něm tvoří kolem 95 % populace,
z čehož se převážná většina hlásí k šíitskému islámu.
Modleme se za všechny muslimy v této zemi, aby ctili a vyznávali svou víru takovou formou,
která nebude vést k nenávisti a potlačování jiných náboženství.
8. října 2020
Hlavním bezpečnostním a zahraničně-politickým tématem je již od roku 1988 válka o
Náhorní Karabach, kterou tato země vede se sousední Arménií.
Modleme se za obyvatele obou zemí, kteří v srdcích nosí neodpuštění a pomstu, aby byli
ochotni zapomenout na způsobené křivdy a nastolit pokojné sousedské soužití.
9. října 2020
Katolíci tvoří cca 1% obyvatelstva, v roce 2011 byla v Baku zřízena apoštolská prefektura a
prvním katolickým biskupem v zemi se stal slovenský salezián Vladimír Fekete.
Modleme se za tuto katolickou misii, za tamního biskupa, jakož i za všechny katolíky v zemi,
aby byli kvasem a solí této převážně muslimské země.
10. října 2020
Ázerbájdžán se po vyhlášení nezávislosti v roce 1918 stal prvním demokratickým státem
v muslimském světe, než ho v roce 1920 anektoval Sovětský svaz.
Modleme se za stávající vládu, ale i čelné představitele ázerbájdžánských měst a obcí, aby
respektovaly demokratické principy i přirozené Boží právo.
11. října 2020
Jazyk Azerů, kteří tvoří 91 % obyvatelstva, je velice podobný turečtině a mnozí příslušníci
obou zemí tvrdí, že jsou vlastně jedním národem, žijící ve dvou státech.
Modleme se za to, aby se státy navzájem nepodporovaly pouze tehdy, když je tato podpora
namířena proti společnému nepříteli, ale aby jejich spolupráce byla pozitivní a konstruktivní.

12. října 2020
Quobustanská archeologická rezervace se zbytky osídlení a pohřebišť už od konce doby
ledové a se sbírkou cca šesti tisíců skalních kreseb, je chráněnou památkou UNESCO.
Modleme se za úctu každého národa k vlastní historii, za její poctivé studium, při němž se
nebudou zamlžovat nebo utajovat ani špatná, tragická nebo jinak smutná období.
13. října 2020
Přestože je země bohatá na ropu, zisky z ropného průmyslu jdou na účty několika
magnátů, zatímco většina obyvatelstva Ázerbájdžánu žije ve velké chudobě.
Modleme se za ty ázerbájdžánské rody a klany, které mají z těchto komodit největší zisky,
aby si byly vědomy toho, že tyto peníze patří nejen jim, ale všemu obyvatelstvu.
14. října 2020
Ázerbájdžánština se do roku 1929 psala arabským písmem, poté deset let latinkou, od roku
1939 do roku 1991 se používala azbuka a nyní se píše latinkou s tureckým pravopisem.
Modleme se za zvýšení úrovně všech stupňů škol v Ázerbájdžánu, jakož i za to, aby vzdělanci
a vědci zůstali užiteční své vlasti a pomáhali jí dostat se z nízké životní úrovně.
15. října 2020
Při válce o Náhorní Karabach bylo více než 800 tisíc Azerů vyhnáno ze svých domovů a
tamní padlí jsou v zemi považováni za národní hrdiny a staví se jim pomníky.
Modleme se za ukončení nejen této dlouholeté války, ale i všech ostatních válečných
konfliktů na naší planetě, které se dostaly do patové či téměř neřešitelné situace.
16. října 2020
Důležitým rituálem je obřad čaje, vyhrazený výhradně mužům, při němž se uvařený čaj
cedí přes kostku cukru do speciální skleněné nádoby, a podává se pak s citronem.
Modleme se za dostatek nápaditosti, fantazie a především přátelské lásky, která by jak
v Ázerbájdžánu, tak i u nás vedla k zlepšení sousedských vztahů v jednom domě či jedné ulici.
17. října 2020
Politický režim v zemi je označován za autoritářský, u moci je rodina Alijevů, po Hejdaru
Alijevovi se stal prezidentem jeho syn Illham, viceprezidentem jeho manželka Mehriban.
Modleme se jak za ázerbájdžánského prezidenta a jeho rodinu, tak i za premiéra této země,
aby se nechovali elitářsky a autoritativně, ale své postavení dali do služby lidem.
18. října 2020
Hlavním městem Ázerbájdžánu je přístav Baku, ležící na březích Kaspického moře.
Modleme se za toto město, kde v centrální části chátrají mnohé nájemné domy, zatímco na
jeho okraji rostou milionářské vily s luxusním zařízením a soukromou ochrankou.
19. října 2020
Největší řekou v zemi je Kura, pramenící na Arménské náhorní rovině v Turecku, na níž
byla v letech 1953-59 postavena Mingačevirská přehradní nádrž.
Modleme se za rozumné rozhodování velitelů nedalekého vojenského stanoviště v Náhorním
Karabachu, aby se přehrada nestala cílem útoku a nezatopila široké okolí a jeho obyvatele.
20. října 2020
V polopoušti kolem městečka Gobustán je největší koncentrace bahenních sopek na světě,
kde ze země probublává do několika metrů bahno, které na slunci ihned tuhne.
Modleme se za zdravý rozvoj turistického a cestovního ruchu tak, aby byl prospěšný naší
planetě, pomáhal ekonomice a nepřispíval k ničení životního prostředí a památek.

21. října 2020
Od roku 2014 ázerbájdžánské úřady vyvíjejí silný nátlak na nevládní organizace či opoziční
novináře, z nichž mnozí byli uvězněni a odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody.
Modleme se za svobodu pro politické vězně či jiné vězně svědomí nejen v Ázerbájdžánu, ale
v kterémkoliv státě světa.
22. října 2020
Pilířem ázerbájdžánské dopravy jsou stejně jako v mnoha jiných postsovětských zemích
legendární maršrutky, staré malé autobusy, rozvážející lidí do okolí větších měst.
Modleme se za lidi, kteří v důsledku chudoby a nouze nemají prostředky na dopravu ke svým
vzdáleným rodičům, sourozencům nebo jiným blízkým osobám.
23. října 2020
Mezi národní jídla a nápoje patří například pálenka z moruše anebo dolma, vinné listy
plněné masem, zařazeny do nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
Modleme se za dodržování všech potřebných hygienických a bezpečnostních předpisů
v restauracích nejen v dobách epidemie.
24. října 2020
Na území Ázerbájdžánu se kdysi nacházelo jedno z nejstarších křesťanských biskupství
Zakavkazská Albánie, které zaniklo po vpádu muslimských Arabů v 7. století.
Modleme se za jednotu křesťanů i za větší mezinárodní sounáležitost katolíků, aby
nedocházelo k rozkolům a schizmatům od Říma, jako tomu bylo v případě albánské církve.
25. října 2020
První katolická farnost v Ázerbájdžánu vznikla roku 1882 v Baku, tamní kostel z roku 1909
však byl v roce 1932 zbourán komunisty a kněz Stefan Demurov byl vyhnán do gulagu.
Modleme se za všechny voliče stran, které se staví proti církvím a náboženstvím, aby si
uvědomili, že i oni budou jednou potřebovat modlitbu, církev i Boha.
26. října 2020
Součástí Ázerbájdžánu je exkláva Nachičevanská autonomní republika, kam se dá dostat
jen leteckou či pozemní dopravou pouze z Íránu a Turecka.
Modleme se za lidi, kteří se ocitli v izolaci zejména ze společenských či zdravotních důvodů,
jakož i za seniory v různých domovech, které nenavštíví ani vlastní děti či vnuci.
27. října 2020
I když islám svým věřícím zakazuje pít alkohol v jakékoli podobě, v ázerbájdžánských
městech se běžně točí v restauracích pivo, které lze pít i na venkovních zahrádkách.
Modleme se za nás, kteří se dnes modlíme, abychom nedávali špatný příklad druhým,
zejména mladým lidem nadměrným pitím alkoholu, kouřením či požíváním jiných drog.
28. října 2020
Velkolepá svatba na ázerbájdžánském venkově se vyznačuje přísným dodržováním tradic.
Modleme se za mladé věřící lidi, aby pro ně předmanželská čistota nebyla prázdným pojmem
a za snoubence, aby se ani dnes nebáli vstupovat do manželství jako panny a panici.
29. října 2020
Invaze Rudé armády do samostatného Ázerbájdžánu začala 27. dubna 1920 po příkazu
Vladimíra Iljiče Lenina zmocnit se Baku kvůli akutní potřebě ropy pro Sovětský svaz.
Modleme se za vojáky v ruské i ázerbájdžánské armádě, aby už nikdy nestáli v bitvách proti
sobě a neoprávněně vzájemně neokupovali svá území.

30. října 2020
Na dně Kaspického moře jsou bohatá naleziště ropy a zemního plynu, kvůli čemuž vedly
dlouholeté spory Rusko, Írán, Ázerbájdžán, Kazachstán a Turkmenistán.
Modleme se za všechny rodiny, zejména sourozence, kde se vedou hádky, spory či soudní
procesy kvůli majetku a dědictví.
31. října 2020
Ázerbájdžánskou komunitu cca 500 katolíků navštívil papež Jan Pavel II. v roce 2002 a
papež František v roce 2016.
Modleme se za nás katolíky, abychom svou víru projevovali službou, která bude více než
pouhé plnění povinností, jak o tom kázal papež František při návštěvě Baku 2. října 2016.
1. listopadu 2020
Součástí ázerbájdžánské vlajky je půlměsíc, symbolizující islám, a osmicípá hvězda na
upomínku osmi hlavních tureckých národů.
Modleme se za všechny rodiče, učitele, politické či náboženské vůdce, aby sobě svěřené
vedli k občanské uvědomělosti, k níž patří i účast ve volbách a úcta k státním symbolům.

v době 5. 10. – 1. 11. 2020 bude v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči možnost
přispět na výchovní středisko Meryem Merkez na okraji Baku;
ve stejné době lze v kostele shlédnout informační panely o Ázerbájdžánu

