
MODLITBA ZA BARBADOS 
únor 2021 

 

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

1. února 2021 
Stát Barbados tvoří stejnojmenný ostrov o rozloze 432 km2 v nejvýchodnější části 
Karibiku.  
Modleme se za mír a bezpečí v této části zeměkoule, aby ostrovní státy v Karibiku 
dokázaly spolupracovat nejen v hospodářské, ale i v humanitární oblasti.    

2. února 2021 
Dopravní síť na Barbadosu má velmi dobrou úroveň, avšak ještě z dob britské správy je 
uchováno pravidlo, že se na zdejších silnicích jezdí vlevo.  
Modleme se za ohleduplnost řidičů nejen na Barbadosu, ale i u nás, zejména v místech, 
kde je zúžený profil vozovky a jedno vozidlo musí dát přednost protijedoucímu. 

3. února 2021 
Katolická církev měla zpočátku problém etablovat se v primárně anglikánském 
koloniálním prostředí, změna nastala teprve po zrušení otroctví na ostrově v roce 1838.  
Modleme se za místní katolíky, kteří tvoří přibližně 4 % obyvatelstva a jsou organizovaní 
v jediné diecéze Bridgetown, jakož i za jejich nového biskupa Neila Sebastiana 
Scantlebury, jmenovaného teprve v prosinci 2020. 

4. února 2021 
Ostrov byl objeven roku 1536 portugalskými mořeplavci, kteří jej také pojmenovali 
Barbados, protože liány zdejších fíkovníků jim připomínaly mužské vousy, tedy barba. 
Modleme se za holiče, kadeřnice a různé salony, v nichž pečují o vlasy či vousy klientů, 
aby tato živnost byla službou, nikoli luxusem či přepychem pro bohaté občany. 

5. února 2021 
Zvláštní náboženskou skupinou v zemi tvoří rastafariáni, kteří si stěžují na zákaz 
pěstování konopí a na povinné očkování školáků.   
Modleme se za hladký průběh očkování na celém světě, aby jeho odpůrci nešířili různé 
dezinformace a respektovali vůli ostatního obyvatelstva k vakcinaci. 

6. února 2021 
Barbados má od roku 2011  jedinou památku zapsanou mezi UNESCO, a to komplex 
britských vojenských kasáren ze 17. století v starém centru hlavního města. 
Modleme se za vojáky, kteří působí v jakékoli zahraniční misi, především za ty, kteří 
nasazují své životy v první frontové linii. 



7. února 2021 
V roce 1627 osídlili ostrov Britové, k nimž se později přidali nizozemští obchodníci, kteří 
z Brazílie přivezli cukrovou třtinu a položili zde základy cukrovarnickému průmyslu. 
Modleme se za všechny přistěhovalce, aby měli v úctě domorodé zákony i tradice, a 
dokázali se rychle asimilovat tak, aby s místními tvořili jedno láskyplné společenství. 

8. února 2021 
Diplomatické a konzulární záležitosti ČR pro Barbados vyřizuje velvyslanectví v Bogotě. 
Modleme se paní velvyslankyni Lukešovou, za její spolupracovníky a za všechny, kteří se 
kdy podíleli na jakékoli pomoci Čechům, kteří se ocitli na Barbadosu v nějaké nouzi. 

9. února 2021 
Původ ostrova Barbados je nevulkanický, vznikl nadzvednutím mořského dna 
v důsledku podsouvání jihoamerické geologické desky pod karibskou. 
Modleme se za země, které se nacházejí v neklidné tektonické oblasti, a proto jim hrozí 
časté zemětřesení č jiné živelné pohromy jako např. tsunami či hurikány. 

10. února 2021 
Prvními katolíky na ostrově Barbados byli Brity deportovaní Irové, kteří museli svou 
víru praktikovat tajně v skalných jeskyních. 
Modleme se za křesťany různých církví na Barbadosu i v Česku, aby si vzájemně nevyčítaly 
ublížení z minulosti, ale hledaly společnou cestu, jak v současné době šířit Boží lásku. 

11. února 2021 
Na Barbadosu se nachází nejstarší karibská palírna rumu z roku 1663. 
Modleme se za střízlivost místních obyvatel i zdejších turistů, aby se v důsledku opilectví 
nemnožily případy morálních i materiálních škod mezi obyvatelstvem ostrova. 

12. února 2021 
340 let nadvlády Britů je na ostrově citelné mj. nejen v architektuře, ale i v anglických 
zvycích, jako je čaj o páté anebo láska ke kriketu. 
Modleme se za rozvoj a podporu všech volnočasových aktivit pro děti i dospělé, které 
podporují vzájemnost, komunitní cítění a socializaci problémových jednotlivců. 

13. února 2021 
Vláda Barbadosu oznámila, že ke konci listopadu 2021 chce definitivně vystoupit 
z britského společenství Commonwealth a stát se zcela samostatnou republikou. 
Modleme se za tento proces, aby proběhl v klidu, bez politických napětí, bez hospodářské 
újmy a bez pocitu křivdy či nespravedlnosti na žádné z obou stran. 

14. února 2021 
Na ostrově žil v 19. století legendární pirát Sam Lord, jehož sídlo lze dodnes navštívit. 
Modleme se za všechny obyvatele zeměkoule, kteří nenadále přišli k velkému bohatství, 
aby se z nich stali mecenáši, podporující nuzné přímo anebo nepřímo přes různé nadace. 

15. února 2021 
Nejznámějším katolickým kostelem v zemi je katedrála sv. Patrika v hlavním městě 
z roku 1848, zničená v roce 1897 pravděpodobně úmyslně založeným požárem. 
Modleme se za laiky, kteří pomáhají ve všech sedmi katolických kostelích na Barbadosu 
jako kostelníci, regenschori anebo ministranti. 



16. února 2021 
Na Barbadosu se narodilo několik známých osobností populární hudby jako je zpěvačka 
Rihanna nebo DJ Carl Cox. 
Modleme se za mladou generaci v tomto ostrovním státě, aby se nebála mít za vzory 
nejen umělce a módní ikony, ale i světce a národní hrdiny. 

17. února 2021 
V minulosti byl Bridgetown největším anglicky mluvícím městem mimo Velkou Británii. 
Modleme se za kvalitní výuku na všech stupních škol, aby se žáci a studenti mohli ve světě 
nejen domluvit a užívat si života, ale být především světu užiteční v různých odvětvích. 

18. února 2021 
Národním mottem Barbadosu je Pride and Industry, Hrdost a píle. 
Modleme se za naplňování tohoto hesla Barbadosany v každé životní oblasti, aby byli 
občané této země hrdí především na to, čeho dosáhnou vlastní pracovitostí a pílí. 

19. února 2021 
Barbados se dělí do 11 samosprávních jednotek, kterými jsou historické anglikánské 
farnosti pojmenované podle svých svatých patronů. 
Modleme se za věřící obyvatele Barbadosu, aby se více a lépe seznamovali se životy těch 
světců, jejichž jména obdrželi při svém křtu. 

20. února 2021 
Původní domorodí obyvatele Barbadosu byli indiánští kanibalové, kteří vyhynuli na 
nákazu neštovic přivezenou z Evropy.   
Modleme se za dodržování všech importních předpisů, podle nichž je zakázáno na 
Barbados dovážet maso, uzeniny, čerstvé ovoce, zahraniční rum a více než 50 g parfému.  

21. února 2021 
V dubnu 1998 barbadoský parlament zavedl Řád národních hrdinů, jehož nejstarším 
nositelem je Bussa, vůdce povstání barbadoských otroků v roce 1816. 
Modleme se za všechny lidi, kteří se stali otroky svých vášní, elektroniky, drog, sociálních 
sítí či jiných závislostí, z nichž se nedokáží sami vysvobodit. 

22. února 2021 
Velkou turistickou atrakcí je vrak lodě Berwyn, úmyslně potopené roku 1919. 
Modleme se za ochranu životního prostředí, na Barbadosu zejména mořské vody, kterou 
turisté i domácí znečišťují především neukázněným odhazováním plastových odpadků. 

23. února 2021 
V hlavním městě Barbados nalezneme jedinou synagogu v zemi, která připomíná 
vylodění Židů původem z Brazílie v 17. století. 
Modleme se za bezpečnost této země, a to i na odlehlých plážích a neosvětlených 
místech, kde občas dochází k rasově motivovaným vraždám. 

24. února 2021 
Zvláštní stavbou na ostrově je Opatství sv. Mikuláše, které však nikdy nebylo spojeno 
s církevním řádem, ale jde o plantážní dům z roku 1658 s malou železnicí.  
Modleme se za vstřícnost a pohostinnost všech majitelů a průvodců památkami na 
ostrově Barbados, aby se sem turisté rádi vraceli i po covidové pandemii.   



25. února 2021 
Mladí a bohatí Američané si oblíbili barbadoské Platinové pobřeží, na kterém se kromě 
luxusních hotelů nachází i kostel postavený z korálových kamenů. 
Modleme se za věřící katolíky, aby ani o prázdninách a dovolené kdekoli na světě 
nezapomínali na pravidelnou společnou modlitbu a nedělní mši svatou.   

26. února 2021 
Nejvzácnějším zvířetem na Barbadosu jsou zelené opice, které sem byly přivezeny před 
350 lety z afrických oblastí dnešního Senegalu a Gambie. 
Modleme se za klid a regulovanou návštěvnost přírodních rezervací a parků na 
Barbadosu, aby zde byla zachována místní fauna a flora s několika ohroženými druhy. 

27. února 2021 
Nebezpečím zejména pro nepřipravené turisty bývají pravidelné hurikány od června do 
listopadu a občasné nálety kolonií sarančat. 
Modleme se za rozumnost a rozvážnost při cestování, aby se lidé nevydávali do 
exotických zemí na vlastní pěst, bez dostatečné přípravy, pojištění a očkování.     

28. února 2021 
Všechny pláže na Barbadosu jsou veřejné a je na nich zakázáno praktikování nudismu. 
Modleme se za místní rodiče, vychovatele, učitele a kněze, aby vedli děti a mládež 
k morálním hodnotám a učili je nefalšovanému altruismu. 

 

 
v době 1. 2. 2021 – 28. 2. 2021 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči 

dva informační panely se základními informacemi a mapou Barbadosu 


