
MODLITBA ZA BAHRAJN 
prosinec 2020 

 

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.  
 

7. prosince 2020 
Království Bahrajn je ostrovní stát v oblasti Perského zálivu spojený s pevninou 25 km 
dlouhou cestou krále Fahda, složené z několika mostů a viaduktů.  
Modleme se za mír v Perském zálivu a za dobré sousedské vztahy mezi jednotlivými 
arabskými zeměmi v této oblasti. 

8. prosince 2020 
Bahrajnské vízum lze vyřídit na zastupitelských úřadech Bahrajnu v zahraničí anebo 
prostřednictvím některého z bahrajnských pětihvězdičkových hotelů. 
Modleme se za větší sociální spravedlnost ve světě, aby bohatí a vlivní jedinci nebyli 
zvýhodňováni v základních lidských právech včetně svobody pohybu a cestování.  

9. prosince 2020 
Bahrajn se skládá z hlavního stejnojmenného ostrova a dalších 32 menších ostrovů, včetně 
přilehlého mořského území. 
Modleme se za respektování 200 námořních mil od pobřeží výlučné ekonomické zóny 
daného státu a za dodržování mořského práva a mezinárodních vod. 

10. prosince 2020 
Bahrajnské království patří k nejbohatším státům světa díky velkým zásobám ropy a také 
tradičnímu lovu perel. 
Modleme se za Bahrajnskou královskou charitu, aby byla schopna vidět i chudé občany 
tohoto státu, především potomky přistěhovalců, a účinně jim pomáhat. 

11. prosince 2020 
Katolíci v Bahrajnu podléhají jurisdikčně apoštolskému vikariátu Severní Arábie, společně 
s věřícími v Kuvajtu, Kataru a Saúdské Arábii. 
Modleme se za nového biskupa tohoto vikariátu, jenž je od smrti biskupa Camillo Ballina na 
Velikonoční neděli roku 2020 neobsazen.  

12. prosince 2020 
Článek 22 ústavy Bahrajnu sice zaručuje svobodu svědomí všem občanům, nicméně podle 
té samé ústavy je islám oficiálním náboženstvím země a šaríja základem tamního práva.  
Modleme se za křesťanské matky provdané za tamní muslimy, které po případném rozvodu 
nemají žádné právo na další výchovu a péči o své děti. 

13. prosince 2020 
V roce 2005 byl do seznamu památek UNESCO zapsán archeologický kopec Qul´at al-
Bahrain, který byl v době 3 000 př. Kr. střediskem zdejší dilmunské kultury.    
Modleme se za pečlivé studium světových i národních dějin, abychom se poctivě dokázali 
postavit i k těm historickým obdobím, kterým dnes nerozumíme anebo za které se stydíme. 



14. prosince 2020 
Z celkového počtu 1,5 milionu obyvatel v roce 2019 tvořili rovnou polovinu rodilí Bahrajnci 
a druhou polovinu přistěhovalci především z jiných arabských zemí a jihovýchodní Asie.  
Modleme se za pokojné soužití domorodého obyvatelstva, které se chlubí nejstarší historií 
spojenou s Eposem o Gilgamešovi, a přistěhovalců, kteří sem přišli především kvůli práci. 

15. prosince 2020 
Od roku 1783 v zemi vládne sunnitská dynastie původem katarských šejků Chalífovců, kteří 
se stali emíry a od roku 2002 králi Bahrajnu.   
Modleme se za krále Hamada ibn Isu Al-Chalífu, premiéra šejka Chalífu ibn Salmána Al-
Chalífu a celou vládu, jejíž členové jsou většinou rodem spřízněni s bahrajnským králem. 

16. prosince 2020 
Skupina českých a slovenských krajanů a zahraničních přátel založila 1. září 2009 
v Manamě Český krajanský spolek, který pořádá především kulturní a sportovní akce. 
Modleme se za naše rodáky, kteří žijí v Bahrajnu, aby dělali dobré jméno naši zemi a 
nezapomínali na kořeny a rodiny, V kterých vyrostli. 

17. prosince 2020 
Ve 4. století př. Kr. makedonský velitel Nearchos založil na bahrajnském souostroví stát 
jménem Tylos, známým a prosperujícím pro jeho perly. 
Modleme se za férový obchod s divokými perlami, aby Bahrajn jako jeden z mála států, kde 
se zachoval přírodní výlov perel, svými zákony dostatečně bránil jejich ilegálnímu prodeji. 

18. prosince 2020 
Mešita Al-Fateh v hlavním městě Manama se řadí k největším na světě a pojme více než 7 
tisíc věřících muslimů najednou. 
Modleme se za upřímně věřící muslimy, aby v modlitbě hledali to, co nás ve víře v jednoho 
Boha spojuje, a vědomě odmítali nenávist, terorismus a jakoukoli formu násilí.   

19. prosince 2020 
Při návštěvě Vatikánu v únoru 2020 bahrajnský korunní princ Salman ibn Hamad Al-Chalífa 
pozval papeže Františka na návštěvu své země. 
Modleme se za ochranu a bezpečí všech katolíků, kteří žijí v této muslimské zemi, aby mohli 
svobodně vyznávat a praktikovat svou víru. 

20. prosince 2020 
Bahrajn je klíčovým spojencem USA, jejichž 5. flotila má zde svou základnu. 
Modleme se za moudrost a prozíravost pro velení amerického námořnictva, které v Bahrajnu 
a celém Perském zálivu kontroluje především iránské mocenské a vojenské pozice. 

21. prosince 2020 
Uprostřed hlavního ostrova leží městečko Awali, které vzniklo ve 30. letech 20. století jako 
první mezinárodní osada ropných společností s kanalizačním i klimatizačním systémem. 
Modleme se za zdárné dokončení výstavby katolické katedrály Navštívení Panny Marie 
v tomto městě, kde bahrajnský král daroval katolické církvi pozemek o rozloze 9 000 m2. 

22. prosince 2020 
Bahrajn je od 80. let minulého století nazýván finančním centrem Blízkého Východu, kdy se 
sem z Libanonu přestěhovaly tamější banky z důvodu občanské války. 
Modleme se za transparentní obchodní prostředí a regulaci bankovního sektoru v Bahrajnu 
podle mezinárodních standardů. 



23. prosince 2020 
Roku 1861 se území Bahrajnu dostalo na 110 let pod protektorát Britů, kteří původně 
usilovali pouze o potlačení pirátství v Perském zálivu. 
Modleme se za dobré mezinárodní vztahy všech arabských zemí s evropskými státy, zejména 
s těmi, s nimiž je váže část společné historie.  

24. prosince 2020 
Bahrajnské království je konstituční monarchií s voleným parlamentem, přičemž v zemi 
dlouhodobě vládne napětí mezi vládnoucími sunnity a většinovým šiítským obyvatelstvem.  
Modleme se za spravedlivější rozdělení vysokých státních, vojenských či soudních funkcí i pro 
šiítské obyvatelstvo, které se proti králi vzbouřilo po celé zemi v letech 2011 a 2014.  

25. prosince 2020 
Právě na území Bahrajnu leželo centrum nestoriánského křesťanství a v období 5.-8. století 
zde byla sídla dvou z pěti nestoriánských biskupství na arabské straně Zálivu.   
Modleme se za věrnost katolické nauce o tom, že Ježíš Kristus byl pravým Bohem i pravým 
člověkem, jak to potvrdil už roku 431 efezský koncil.  

26. prosince 2020 
Na vrcholu písečné duny uprostřed pouště v jižním Bahrajnu roste již několik století košatý 
strom, jejž místní nazývají Stromem života, jelikož v jeho okolí není nikde ani kapka vody.  
Modleme se za šetrné hospodaření s pitnou vodou, a to nejen v Bahrajnu a jiných pouštních 
zemích, ale i v Česku a ostatních státech světa.   

27. prosince 2020 
Mezi pět hlavních svátků v Bahrajnu jsou i dva inspirované Biblí: Eid ul-Adha jako oslava 
Abraháma a Ašura jako oslava záchrany Mojžíše před faraonovým hněvem. 
Modleme se za ochotu nalézt si více času na četbu a výklad Písma Svatého, abychom lépe 
poznali Boží Slovo a jeho vliv na náš každodenní život. 

28. prosince 2020 
Území Bahrajnu se každým rokem zvětšuje o několik m2 tím, že dochází k zasypávání 
mělkých zálivů a k budování umělých náspů.  
Modleme se za všechna sporná území kdekoli ve světě, která se stala příčinou politických či 
válečných konfliktů. 

29. prosince 2020 
Hlavním partnerem bahrajnského zahraničního obchodu je logicky jako dodavatel surovin 
pro petrochemický a hliníkárenský průmysl Saúdská Arábie.  
Modleme se za dodržování Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o ochraně 
životního prostředí a o snižování globálních emisí skleníkových plynů v Bahrajnu i v ČR. 

30. prosince 2020 
V září 2020 ohlásil Bahrajn jako čtvrtá arabská země normalizaci vztahů s Izraelem. 
Modleme se, aby obě země i přes nesouhlas a kritiku íránských revolučních gard a 
libanonského Hizballáhu aktivně prosazovaly v regionu mír a stabilitu.   

31. prosince 2020 
Zastupitelským úřadem pro občany České republiky s diplomatickou působností pro 
Bahrajnské království je velvyslanectví v hlavním městě Saúdské Arábii Rijád. 
Modleme se za velvyslance Ing. Juraje Koudelku, pracovníky velvyslanectví, jakož i za 
honorárního konzula v Manamě pana Georgiose Antoniou. 



1. ledna 2021 
V roce 640 n.l. prorok Mohamed poslal dopis vládci Bahrajnu, v kterém mu nabízel přijetí 
islámu, a ten toto náboženství v krátké obě skutečně přijal. 
Modleme se za dobré fungování místní dopravy, kvalitní silniční síť, pravidelné lodní spojení 
mezi obyvateli jednotlivých ostrovů, jakož i za rychlé doručování bahrajnskou poštou. 

2. ledna 2021 
Bahrajn je každým rokem v dubnu pořadatelem světoznámé akce Bahrain Grand Prix 
závodu Formule 1.  
Modleme se, aby pořadatelé těchto závodů, ani samotní závodnici nepodceňovali potřebná 
bezpečnostní opatření, aby během nich nedocházelo k zraněním či úmrtí jezdců ani diváků.  

3. ledna 2021 
Typické uvítací občerstvení je světlá trpká káva dolévaná do malého šálku, nejslušnější je 
nechat si kávu dolévat, nejvíce však třikrát, přičemž šálek se drží pravou rukou. 
Modleme se za prožívání pravých přátelských vztahů, za schopnost zastavit se v uspěchané 
době a za skutečný zájem o život a potřeby druhého člověka. 
 
 
 

 

 
 

 
 

V době 7. 12. 2020 – 3. 1. 2021 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči nainstalovány 
dva informační panely se základními informacemi a mapou Bahrajnského království. 


