
MODLITBA ZA BAHAMY 
listopad 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.  
 

2. listopadu 2020 
Území Baham tvoří několik set pevninských a několik tisíc korálových ostrovů. 
Modleme se větší zodpovědnost každého z nás nejen za přírodu své země, ale i za ochranu životního 
prostředí a klimatu celé planety. 

3. listopadu 2020 
Pro miliony turistů ročně představovaly Bahamy luxusní dovolenou u tyrkysového moře.  
Modleme se za bahamské obyvatele, kteří již byli zvyklí na příjmy z turismu, aby se v dobách krize, 
kdy vázne cestování, naučili dobře hospodařit s privátními i státními financemi.  

4. listopadu 2020 
Obyvatelstvo Baham je silně nábožensky založené s vekou převahou různých křesťanských církví.  
Modleme se za jednotu křesťanů v této zemi i u nás, aby nespočívala pouze ve vzájemné toleranci a 
ve společných modlitbách, ale především v společném konání charity a jiných dobrých skutků. 

5. listopadu 2020 
Na Bahamách se platí bahamským dolarem, jehož síla je identická s americkým dolarem. 
Modleme se za finančníky a ekonomy, aby přijímáním rozvážných opatření a rozhodnutí nepřispívali 
k prohloubení sociální nerovnosti, ale naopak pomáhali řešit nejpalčivější otázky chudoby. 

6. listopadu 2020 
Podle tradice to byl právě jeden z bahamských ostrovů, na kterých přistál objevitel Ameriky 
Kryštof Kolumbus v roce 1492 a nazval ho San Salvador.   
Modleme se za schopnost přiznat si chyby, kterých jsme se ve své vlastní i národní minulosti 
dopustili, za schopnost omluvy i odpuštění, a za schopnost hledat nápravu tam, kde to ještě jde. 

7. listopadu 2020 
O zápis do světového kulturního dědictví UNESCO usiluje jedenáct petrolejových majáků, 
postavených britskou vládou na bahamských ostrovech v letech 1836-1887. 
Modleme se za lodě a jiná plavidla, která ztroskotávají na mořích, a na nichž i dnes umírají lidé, 
jejichž těla většinou končí bez jakéhokoli pohřbu a rozloučení od svých příbuzných.  

8. listopadu 2020 
Před příchodem Evropanů obývali šest až sedm století ostrovy Baham příslušníci etnika Lukajů. 
Modleme se za lidi, kteří jsou postiženi různými civilizačními nemocemi, zejména za kmeny a 
národnosti, kterým hrozí vyhynutí obdobně, jako se to stalo Lukajům a sousedním Taínům. 

9. listopadu 2020 
Na Bahamách jedí nejraději mušle a místní farmy jsou proslulé jejich chovem. 
Modleme se za světové potravinové banky, aby jejich síť správně fungovala a žádným jídlem se ani 
neplýtvalo, ani nemuselo být vyhazováno kvůli špatnému skladování. 

10. listopadu 2020 
Ústava Baham zaručuje náboženskou svobodu všem obyvatelům, avšak ve své preambuli zmiňuje 
křesťanské hodnoty jako základ svého společenského života. 
Modleme se za stávající a budoucí generace, aby si uvědomovaly, že křesťanství spočívá především 
ve způsobu vzájemného soužití, a je tak předpokladem pro přežití lidstva. 



11. listopadu 2020 
I když je horečka dengue dnes již stabilizovaná, Bahamy patřily nedávno k zemím, kde se toto 
virové onemocnění, přenášeno komářím bodnutím, vyskytovalo.   
Modleme se za Boží ochranu před jakoukoli virovou epidemií a pandemií, které by ohrozilo zejména 
děti a lidi v produktivním či reprodukčním věku. 

12. listopadu 2020 
Na svých webových stránkách má bahamská arcidiecéze Nassau zveřejněný rovněž pastýřský 
dopis arcibiskupa Patricka Pindera, jak se chovat v případě úderu hurikánu. 
Modleme se za citlivé a empatické srdce pro všechny biskupy a arcibiskupy, aby dokázali v případě 
potřeby opustit své úřady či kanceláře a osobně navštívit postižené a chudé kněze, a ostatní věřící. 

13. listopadu 2020 
V národním parku na ostrově Inagua žije několik druhů endemických a kriticky ohrožených ptáků, 
plazů a jiných zvířat, jako jsou jisté druhy želv či plameňáků. 
Modleme se za zoologické zahrady a jejich vedení, aby před nákupem ohrožených zvířat nejdříve 
dobře zvážily, zda mají vhodné podmínky pro jejich chov a rozmnožování. 

14. listopadu 2020 
Od počátku 80. let na Bahamy přicházejí uprchlíci z Haiti, kteří se snaží uniknout před bídou a 
politickými nepokoji ve své zemi. 
Modleme se za uprchlíky z jakékoli části planety, aby byli všude považováni za lidi, kteří mají svá 
práva a žádná vláda je nenutila žít v nedůstojných anebo život ohrožujících podmínkách. 

15. listopadu 2020 
Nejvíce osídleným bahamským ostrovem je New Providence, kde se nachází i největší a hlavní 
město Baham Nassau, v němž sídlí vláda a žije zde 2/3 všech obyvatel. 
Modleme se za bahamskou vládu, za všechny představitele státu, jakož i za anglickou královnu, která 
je považována za hlavu státu, a jejího zdejšího generálního guvernéra. 

16. listopadu 2020 
Záchranný systém v zemi ztěžuje skutečnost, že lidé žijí na třiceti různě obydlených ostrovech. 
Modleme se za bahamské zdravotnictví, zejména za dostatek dopravních prostředků pro složky 
rychlé pomoci, včetně člunů a vrtulníků. 

17. listopadu 2020 
Z celkového počtu cca 330 tisíc obyvatel je necelých 40 tisíc katolíků, jimž zde slouží 13 kněží. 
Modleme se za místní katolickou církev, za jejich biskupa i za dostatek duchovních povolání. 

18. listopadu 2020 
Na vrcholku nejvyššího kopce Mount Alvernia stojí pozůstatky kláštera The Hermitage, jejž 
postavil architekt a původně anglikánský kněz Jerome Hawkes. 
Modleme se za kněze na Bahamách, aby měli dostatek času, fantazie, a především laskavosti pro 
všechny, kteří stejně jako tento anglikán i dnes hledají cestu do katolické církve.  

19. listopadu 2020 
Mezi černošským obyvatelstvem Baham je někde rozšířeno léčitelské hnutí obeah, směsice 
tradičních domorodých náboženství a charismatických křesťanských praktik. 
Modleme se za střízlivost při praktikování své víry, abychom ani my neupadli do bludů a nepodlehli 
lákavosti extatických či mystických stavů, které slibují někteří vůdci těm, co je poslouchají.  

20. listopadu 2020 
Na Bahamách nenajdeme žádné pohoří ani strmé pobřeží, nejvyšší bod země se nachází 63 m nad 
mořem. 
Modleme se za ty obyvatele Baham, kteří nepatří mezi bohaté a jejichž život je bezprostředně 
ohrožován jak opakujícími se hurikány, tak zvedáním mořské hladiny a silnými přílivy.  



21. listopadu 2020 
Výhodného daňového systému, a tak chybějící mezinárodní dohodu využil i podnikatel Viktor 
Kožený, který na Bahamy utekl z Československa po nepovedené kupónové privatizaci. 
Modleme se za lepší fungování spravedlnosti a účinnější mezinárodní spolupráci zejména v oblasti 
stíhání zločinců a potlačování nelegálního obchodu.   

22. listopadu 2020 
Bahamy mají nejčistší vodu na světě s viditelností do hloubky až 61 metrů. 
Modleme se za dostatek pitné i užitkové vody, jakož i za schopnost nás všech, kteří žijeme 
v dostatku, více vodou šetřit, zejména v období sucha. 

23. listopadu 2020 
Černošské obyvatelstvo tvoří 91 % populace, pouhých 4,5 % tvoří běloši, ostatní jsou míšenci.  
Modleme se za pokoru pro nás bílé obyvatele Evropy, aby zejména mezi věřícími neexistoval nikdo, 
kdo by hlásal nebo dokonce propagoval národnostní či rasovou nesnášenlivost. 

24. listopadu 2020 
Bahamy využívali Američané v meziválečné době prohibice jako stanici pro pašování alkoholu. 
Modleme se za rodiny na Bahamách i v Česku, kde je u některého z rodičů přítomen alkoholismus, 
aby děti jasně poznaly jeho škodlivost a úspěšně se mu vyhýbaly. 

25. listopadu 2020 
Na Bahamách mají svá sídla i mnohé celebrity jako Johny Depp anebo David Copperfield. 
Modleme se za zábavní průmysl, zejména filmový, aby pro jeho představitele nebyly prázdnými 
pojmy ani morální nevinnost či čistota srdce.   

26. listopadu 2020 
V roce 2020 působilo na Bahamách přes 400 bank a finančních institucí. 
Modleme se za lidi, kteří jsou na opačném finančním pólu kdekoli na světě, kteří žijí pod hranicí 
chudoby, nikdy neměli peníze na založení bankovního účtu a nikdy žádnou banku nepoužili. 

27. listopadu 2020 
Heslem Baham je „Společně dál, vzhůru a kupředu!“ 
Modleme se za to, abychom dokázali myslet nejen na sebe a za sebe, ale abychom se i v našich 
rodinách, školách a farnostech učili být a pracovat společně. 

28. listopadu 2020 
Na Bahamách se 1. února 1979 cestou z Dominikánské republiky a Mexika na jeden den při své 
úplně první zahraniční cestě zastavil papež Jan Pavel II.  
Modleme se za současného papeže Františka, za jeho pastorační návštěvy a všechny zahraniční 
cesty, zejména k malým katolickým komunitám, žijícím v diasporách.     

29. listopadu 2020 
Do roku 1713 byly Bahamy rájem pirátů, z nichž nejproslulejší byl Edward Teach, zvaný Černovous.  
Modleme se za poctivé a čestné obchodování, a to nejen na soukromých trzích, ale i v rámci 
mezinárodních smluv a dohod. 

30. listopadu 2020 
Na ostrově Grand Bahama se nachází jeden z nejdelších podvodních jeskynních systémů na světě. 
Modleme se za dodržování bezpečnostních zásad všemi turisty, kteří v létě provozují vodní a 
podvodní aktivity, a to jak na mořské hladině, tak pod ní. 

1. prosince 2020 
Z Baham se do České republiky dováží alkohol, dále výrobky z kaučuku a různí živí nebo tepelně 
upravení korýši.  
Modleme se za bahamské státní hospodářství i za tamní soukromé podnikatele, aby dobře využili 
pracovní i přírodní potenciál, s přihlédnutím na šetrnost k životnímu prostředí. 



2. prosince 2020 
Pravomocemi pro Bahamské společenství je vybaven český velvyslanec v Havaně na Kubě. 
Modleme se za českého velvyslance pro Bahamy i za ostatní pracovníky tohoto velvyslanectví, jakož i 
jeho konzulárního a obchodního oddělení. 

3. prosince 2020 
Prvním černošským premiérem Baham byl od roku 1967 Sir Lynden Pindling, jenž dovedl Bahamy 
k úplné nezávislosti na Velké Británii roku 1973. 
Modleme se za dostatek dobrých lidských vzorů v každém národě, aby nám ani v současnosti 
nechyběly silné osobnosti s poctivým morálním kreditem a dobrou pověstí. 

4. prosince 2020 
Pro turisty je velkým lákadlem neobydlený ostrov, který se oficiálně nazývá Big Major Cay a na 
kterém volně žije více než 20 divokých prasat. 
Modleme se za správce tohoto ostrova i za ostatní provozovatele podobných turistických atrakcí, 
aby se zvířata pro ně nestala pouhým nástrojem výdělku, bez ohledu na jejich přirozené potřeby. 

5. prosince 2020 
Na Bahamách se točila řada známých filmů, například bondovky Nikdy neříkej nikdy, Casino 
Royale anebo trhák Piráti z Karibiku. 
Modleme se za naše herečky a herce, režiséry a kameramany, střihače a kostyméry, jakož i za 
scénáristy a producenty, aby se vyhýbali lacinému braku a podíleli se na tvorbě kvalitního umění. 

6. prosince 2020 
Kromě katolických chrámů jsou nejznámějšími sakrálními stavbami na Bahamách anglikánská 
katedrála Christ Church a baptistická modlitebna Bethel. 
Modleme se za místní křesťanské komunity, farnosti a sbory, aby svědomitě pečovaly o své kostely. 
 
 
 

 
V době 2. 11. – 6. 12. 2020 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči nainstalovány 

dva informační panely se základními informacemi a mapou Bahamského společenství. 
 


