
MODLITBA ZA BELGII 
březen 2021 

 

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.  
 

1. března 2021 
Belgičané holdují pralinkám, hranolkům, palačinkám nebo vyhlášenému belgickému pivu.  
Modleme se za všechny Evropany, kteří rádi mlsají a dopřejí si luxusnějšího jídla, aby aspoň občas 
almužnou pamatovali na chudé rozvojové země, které trpí nedostatkem základního jídla. 

2. března 2021 
Belgická vlajka má netradiční poměr stran 13:15 a její vyvěšování se řídí královským dekretem.  
Modleme se za naši občanskou uvědomělost, k níž patří i úcta k národním a státním symbolům, a to 
nejen vlastním, ale i jiných národů, a jejich seskupení, jakým je i Evropská unie.  

3. března 2021 
Belgie je zemí slavného zeměpisce Mercatora, malíře Brueghela a také zde vynalezli první saxofon. 
Modleme se za osobnosti z Belgie i České republiky, které jsou známé i za hranicemi svého státu, 
aby si byly více vědomy toho, že jejich názory může někdo přebírat, i když nejsou správné. 

4. března 2021 
Obyvatelstvo Belgie se rozděluje na dvě velké skupiny: Vlámy a francouzsky hovořící Valony. 
Modleme se za tyto dva národy, aby jejich rozdíly ani dnes ani v budoucnu nezpůsobovaly politickou 
či ekonomickou nestabilitu, ale aby byly naopak příkladem spolupráce a sjednocení i pro jiné státy. 

5. března 2021 
Brusel je hlavním městem Vlámska i celého Belgického království, své sídlo má zde rovněž NATO a 
Evropská unie.  
Modleme se za všechny úřady nacházející se v Belgii, aby nepřispívaly k bujení byrokracie, ale 
efektivně přispívaly k řešení skutečných problémů země i Evropy. 

6. března 2021 
V přímém centru Bruselu ve čtvrti Riches Claires se nachází katolická farnost Panny Marie, která se 
již více než 30 let stará o uprchlíky přicházející do Belgie. 
Modleme se za otevřená srdce, abychom slyšeli nejen hlas těchto migrantů, ale i papeže Františka, 
jenž všechny katolíky vyzývá, aby nepodlehli kultuře pohodlí, která nechce problém uprchlíků řešit.  

7. března 2021 
V Ardenách na východě Belgie se odehrála jedna z největších bitev 2. světové války. 
Modleme se za mír na naší planetě, aby lidstvo již nikdy nemuselo čelit celosvětovému válečnému 
konfliktu. 

8. března 2021 
Největším Belgičanem byl vyhlášen misionář svatý Damián de Veuster, jenž svůj život zasvětil péči 
o malomocné na ostrově Molokai v Tichomoří. 
Modleme se za dostatek misionářských povolání mezi mladými belgickými i českými chlapci a 
děvčaty, kteří se nebudou bát svůj život nabídnout pro práci na spáse lidských duší kdekoli ve světě. 

9. března 2021 
Samostatný belgický stát vznikl v roce 1830 po revoluci, která vedla k odtržení od Nizozemska. 
Modleme se za rovnoprávné postavení Valonů i Vlámů v Belgii, aby se neopakovaly historické 
nepokoje, které vznikaly z touhy některého z těchto národů vládnout nad tím druhým. 



10. března 2021 
Raritou, zapsanou v seznamu památek UNESCO jsou vlámské bekynáže, komplex domů, kostelů, 
pobočných budov a zeleně postavených v typicky vlámském architektonickém stylu. 
Modleme se za nově vznikající sídlištní komplexy a obytné satelity v Belgii i u nás, aby v nich 
nechyběly kostely či kaple, jakož i různé kulturní či sportovní střediska. 

11. března 2021 
Belgické království je složeno ze tří územních regionů a tří jazykových společenství, přičemž každý 
region i každé společenství mají svůj vlastní parlament i vládu. 
Modleme se za funkční federální vládu, která vzešla z posledních voleb 26. května 2019, a která musí 
kooperovat s národními i územními vládami a sjednocovat je do společného státního aparátu. 

12. března 2021 
Do dnešní Belgie se dostalo křesťanství díky vojákům a obchodníkům už v dobách římské říše a 
prvním známým biskupstvím je město Tongeren a jeho biskup Servác. 
Modleme se za dnešní křesťanské obchodníky či řidiče, kteří přijíždějí nebo pracují v Belgii, aby i oni 
svým chováním a jednáním dávali dobrý příklad svým nevěřícím kolegům.   

13. března 2021 
Poblíž obce Spiennes se nachází největší naleziště křemencových pazourků z doby kamenné na 
území Evropy, dokladující zdejší osídlení i zpracovávání pazourků pro pravěká nářadí a náčiní. 
Modleme se za naše zemřelé předky, ať už žili kdekoli ve světě, zvláště za prarodiče, na které si 
nikdo už v modlitbě nevzpomene, a za které jsme nikdy nenechali sloužit mši svatou. 

14. března 2021 
Dne 29. května 1985 došlo na stadionu v Bruselu během Poháru mistrů při zápasu mezi 
Juventusem a Liverpoolem k jedné z největších sportovních tragédií, ke zřícení divácké tribuny.  
Modleme se za fanoušky jakéhokoli sportu, aby respektovali základní pravidla hry fair play, platná 
nejen pro hráče, ale i pro diváky, která vedou k úctě i vůči protihráči a jeho podporovatelům. 

15. března 2021 
Patronem Belgie je svatý Josef, národním heslem je Jednota posiluje. 
Modleme se za požehnání pro všechny obyvatele Belgie i jejich státní, regionální a národní 
reprezentanty, kteří usilují o pokojné soužití i ve svých městech a obcích. 

16. března 2021 
Na území Belgie se také nachází Waterloo, kde roku 1815 utrpěl Napoleon definitivní porážku. 
Modleme se za politiky a státníky, kteří prohrají volby, aby svou prohru dokázaly důstojně přijmout. 

17. března 2021 
Světoznámým uměleckým dílem je gentský oltář bratří Van Eyckových, zobrazující výjevy 
z Apokalypsy, především Klanění Božímu beránkovi. 
Modleme se za všechny galerie, kostely a muzea v Belgii, která uchovávají cenná umělecká díla, aby 
byly uchráněny před zloději a ničivými událostmi.  

18. března 2021 
V letech 1885-1962 kolonizovala Belgie africká území Kongo a Ruanda-Urundi, a čínské město 
Tchien-ťin; belgičtí vojáci se přímo podíleli na zavraždění konžského aktivisty Patrice Lumumby. 
Modleme se za dobré vztahy mezi Belgií jako bývalé kolonizátorské velmoci, a obyvateli jejích 
bývalých kolonií, dnešních států Kongo, Rwanda a Burundi.  

19. března 2021 
Turistickou belgickou atrakcí je též Atomium, 165miliardkrát zvětšený model atomu železa, jehož 
fotografování i jakékoli zobrazování bylo autorským zákonem zakázáno až do roku 2016. 
Modleme se za svobodu panoramatu ve všech vyspělých evropských zemích, aby zobrazování volně 
přístupných veřejných objektů nebylo trestáno žádným zákonem či vyhláškou.  



20. března 2021 
Většinu mořského pobřeží Belgie tvoří poldery, jejichž poloha je dnes níže než hladina moře. 
Modleme se za všechny státy a ostrovy, které jsou bezprostředně ohroženy stoupající hladinou 
moře, zejména za ty oblasti, které nemají jak s tímto přírodním jevem bojovat.   

21. března 2021 
Velmi bizarním symbolem hlavního města Belgie je Manneken Pis, čůrající chlapeček.  
Modleme se za fungující technické a úklidové služby zejména ve velkých městech a turistických 
centrech, aby tyto lokality netrpěly pod náporem odpadků či zvířecích exkrementů. 

22. března 2021 
Belgie je doslova zemí komiksů, právě zde se zrodil Gaston, Tintin a také pohádkoví Šmoulové. 
Modleme se za děti v Belgii, v Česku i v celé Evropě, aby pod rouškou jakékoli korektnosti nebyly 
ponechány růstu a dospívání bez výchovy a morálních hodnot, vycházejících z křesťanských kořenů. 

23. března 2021 
V roce 2002 Belgie uzákonila eutanazii a jako v jediné zemi na světě není věkově ohraničena. 
Modleme se za větší úctu k individuálnímu i komunitnímu životu u křesťanů v Belgii, který může 
pomoct snášet těžké či bolestné období života jednotlivců účinněji než řízená sebevražda. 

24. března 2021 
Přestože má Belgie vysokou životní úroveň, patří k zemím s největším státním dluhem na světě. 
Modleme se za větší občanskou uvědomělost obyvatel Evropy, aby mysleli nejen na sebe, ale i na 
následující generace, které se budou muset potýkat s tím, co jim naše generace zanechala.   

25. března 2021 
V poutním chrámu v Bruggách se nachází cenná relikvie Svaté Krve, která je každý rok veřejně 
uctívána při procesí o slavnosti Nanebevstoupení Páně, a to již od roku 1291.  
Modleme se za zachování těch belgických tradic a zvyků, které mají nejen historickou hodnotu, ale 
především hluboký obsah a mohou pozitivně ovlivnit životy aspoň některých obyvatel této země. 

26. března 2021 
Bruselský bar Delirium nabízí 2004 druhů piv, čímž se dostal do Guinessovy knihy rekordů. 
Modleme se za větší zkulturnění a kultivaci turismu, aby přibývalo těch, kteří cestují za poznáváním 
památek či umění, a ubývalo těch, kteří do Belgie cestují jen za požitky a hříchem. 

27. března 2021 
V roce 2010 otřásl důvěrou katolické církve velký skandál belgického biskupa Vangheluwe, jenž se 
přiznal, že od pěti let zneužíval svého vlastního synovce. 
Modleme se za římskokatolickou církev a za její čelné představitele, aby nežili dvojím životem, a ke 
svým případným pokleskům či chybám se dokázali postavit čelem, a pomohli těm, kterým ublížili.     

28. března 2021 
Belgické město Spa s fungujícími lázněmi od 14. století, dalo název i jiným lázeňským rezortům. 
Modleme se za brzké obnovení a oživení všech lázeňských středisek, která jsou z důvodu 
přetrvávající pandemie nuceně a dlouhodobě uzavřena. 

29. března 2021 
V Antverpách žije poslední židovská komunita v Evropě, která aktivně používá jazyk jidiš. 
Modleme se za vzorné soužití větších či menších monoteistických náboženských komunit, a to 
křesťanů, židů a muslimů, kteří věří v existenci jediného Boha, Stvořitele a Pána života i smrti. 

30. března 2021 
Belgická vláda jako jedna z mála významných zemí nikdy neuznala nacistickou okupaci 
Československa během druhé světové války. 
Modleme se za velvyslance České republiky v Bruselu JUDr. Kluckého a jeho spolupracovníky, jakož i 
za velvyslance Belgie v České republice J. E. Cuveliera a jeho další pražské kolegy. 



31. března 2021 
Belgičanem byl rovněž spisovatel George Simenon, jenž stvořil postavu komisaře Maigreta a také 
slavný Hercule Poirot britské spisovatelky Agathy Christie. 
Modleme se za snižování kriminality v celé Belgii, a úspěšnou práci všech bezpečnostních či 
policejních služeb proti kapsářům, kuplířům či kybernetickým zločincům. 

1. dubna 2021 
Belgické Antverpy jsou světové centrum diamantového průmyslu. 
Modleme se za bohaté obyvatele Belgie, zejména za ty, kteří se otevřeně hlásí ke svému křesťanství, 
aby pamatovali na nuzné a potřebné, jakož i na charitu, která se snaží tuto nouzi odstraňovat. 

2. dubna 2021 
Belgie celkem úspěšně a rychle uspořádala v roce 1920 letní olympijské hry, první po skončení 
světové války, a první, na kterých startovali i sportovci mezinárodně uznaného Československa. 
Modleme se za velké sportovní události, jako jsou mistrovství světa nebo olympiády, aby se co 
nejvíce dokázaly osvobodit od politikaření, dopingových afér anebo komerčního zneužívání. 

3. dubna 2021 
V letech 2010-2011 prolomila Belgie světový rekord v délce fungování demokracie bez oficiální 
vlády, která na federální úrovni nebyla sestavena plných 541 dnů.  
Modleme se za takovou demokracii v obou našich státech, která bude založena na vyšších morálních 
principech a duchovních hodnotách, které formují jak svědomí obyvatel, tak i jejich vlád.  

4. dubna 2021 
Mezinárodní BMI index, jenž stanovuje míru obezity u lidského jednotlivce, vynalezl v roce 1832 
Belgičan Adolphe Quetelet. 
Modleme se za zdravou výživu, dostatek pohybu, jakož i za dostupnou zdravotnickou či zubařskou 
péči pro všechny obyvatele Belgie, včetně těch, kteří teprve žádají o udělení belgického občanství. 
 
 

 

v době 1. 3. 2021 – 4. 4. 2021 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely se základními údaji a mapou Belgie 

ve stejné době bude možné přispět na katolickou farnost v Bruselu, pečující o migranty 


