
 
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.  
 
 

5. dubna 2021 
V září 1798 u ostrova St. George´s Caye svedly o území dnešního Belize námořní bitvu 
španělská a britská vojska, přičemž Britové porazili Španěly.  
Modleme se za jak za obyvatele Belize, tak i České republiky, aby se již nikdy nemuseli 
mobilizovat v otevřeném válečném konfliktu, v kterém by umírali nejen vojáci, ale i 
neozbrojené civilní obyvatelstvo.    

6. dubna 2021 
Po ničivém hurikánu v roce 1961 bylo hlavní město Belize přesunuto z Belize City do 
nově postaveného města Belmopan v geografickém centru země.    
Modleme se za všechny vládní a státní orgány této země, aby své úkoly vykonávaly 
zodpovědně a bez jakýchkoli korupčních či jiných skandálů.   

7. dubna 2021 
I když je římskokatolická církev stále nejpočetnějším náboženstvím v zemi, za 
posledních 20 let klesl počet jejích věřících o více než 10 %.  
Modleme se za katolíky na celém světě, aby se více drželi Ježíšovy nauky, dokázali 
vzájemně spolupracovat a ukázali tak ostatním lidem příklad praktického křesťanství. 

8. dubna 2021 
Jediným objektem v Belize zapsaným na seznamu světového dědictví UNESCO je 
unikátní korálový Belizský bariérový útes. 
Modleme se za aktivní přístup k ochraně mořských vod jak obyvatel přímořských států 
včetně Belize, tak i nás všech, kteří občas k moři jezdíme. 

9. dubna 2021 
Oficiální hlavou státu je britská královna Alžběta II., reprezentována na Belize 
generálním guvernérem, jímž je již od roku 1993 skaut a šlechtic Sir Colville Young.   
Modleme se za dobré vztahy jak na samotném královském dvoře v Británii, za Boží 
požehnání pro královnu i guvernéra, tak i za dobrou spolupráci s místní belizskou vládou. 

10. dubna 2021 
Prvním křesťanským kostelem postaveným na území dnešního Belize byl v roce 1812 
anglikánský cihlový kostel sv. Jana, nynější katedrála v Belize City. 
Modleme se za dělníky z různých zemí, pracující v Belize, aby měli důstojné podmínky, 
odlišné od těch, jaké měli otroci, pracující na stavbě tohoto i dalších místních kostelů.   



11. dubna 2021 
V době covidu se Belize zcela uzavřelo turistům, včetně námořní plavby, a nedovolený 
vstup do země byl trestán až šestiměsíčním vězením. 
Modleme se za brzké vyřešení celosvětového pandemického problému, aby nejen Belize, 
ale i ostatní státy světa a jejich obyvatelé mohly opět naplno a bezpečně fungovat. 

12. dubna 2021 
Přírodní rezervaci tvoří především deštné pralesy v jižní části Belize s mohutnými 
stromy mahagovníku, guanacastů nebo arekovitých palem.  
Modleme se za turisty, kteří se budou vydávat do těchto tropických oblastí, aby kromě 
krásy místní přírody registrovali také nebezpečí v podobě nemocí, přenášených komáry.   

13. dubna 2021 
Belize je součástí Mezoameriky, kde až do příchodu Španělů žila vyspělá mayská 
civilizace, která znala písmo, matematiku, astronomii nebo kalendář. 
Modleme se za školství a vzdělávání všech vrstev belizského obyvatelstva, zejména za 
studenty tří univerzit v Belize, Belmopanu a San Ignacio. 

14. dubna 2021 
Národním zvířetem Belize je Bairdův tapír, v místní řeči nazývaný jako horská kráva, 
který žije většinou jako samotář a je aktivní především v noci. 
Modleme se za rovnováhu v přírodě, aby Bůh Belize i Českou republiku ochránil před 
možnou katastrofou, způsobenou umělou invazí či úhynem některých živočišných druhů. 

15. dubna 2021 
Velké slavnosti probíhají v Belize v měsíci září, kdy jsou 10. a 21. dne národní svátky. 
Modleme se za schopnost žít radostně a spokojeně, a to nejen na dovolené či o 
prázdninách, ale i během každodenních všedních prací a starostí. 

16. dubna 2021 
Belize bylo jako Britský Honduras poslední britskou kolonií na americké pevnině. 
Modleme se za všechny rozvojové země, které jsou finančně závislé na jiných státech, aby 
se jejich území ani lid nestaly novodobými koloniemi zneužívanými bohatými velmocemi. 

17. dubna 2021 
Nejvýše položenou stavbou v Belize jsou mayské ruiny Caracol, objevené roku 1937. 
Modleme se za nově vznikající osady, obce a čtvrtě v Belize, aby po vzoru těchto starých 
staveb jejich stavitelé pamatovali i na duchovní život lidí a na zřízení sakrálních míst. 

18. dubna 2021 
Jeden z 13 členů senátu Belize, volených či jmenovaných na pětileté funkční období, je 
podle ústavy nominován Radou církví, sdružujících největší křesťanská společenství. 
Modleme se za dodržování náboženské svobody v Belize, jakož i za nalezení vhodné 
formy, jak křesťanské hodnoty a zásady včlenit do společenského života celého státu. 

19. dubna 2021 
Hustota obyvatelstva v Belize je nejnižší ve Střední Americe, a v roce 2020 činila 17 
obyvatel na km2. 
Modleme se za rozvoj komunitního života v této zemi, aby jednotlivé obce i všech šest 
distriktů dokázaly držet spolu a cítit zodpovědnost za další rozvoj své vlasti. 



20. dubna 2021 
Pobřeží Belize je často sužováno hurikány, nejničivější byly v letech 1961, 1978 a 2001. 
Modleme se za lidi, bydlící u moře, zejména za chudé obyvatele, kteří nemají dostatek 
prostředků pro zajištění lepšího a bezpečnějšího bydlení. 

21. dubna 2021 
Obyvatelstvo Belize tvoří různé kulturní i rasové skupiny, mezi nimiž převládají 
mesticové (míšenci Evropanů a domorodců) a garifuna (míšenci Afričanů a Indiánů).    
Modleme se za dokonalé odpuštění vzájemných vin a ublížení, k nimž docházelo v historii 
mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva, aby si je vzájemně nevyčítaly. 

22. dubna 2021 
Jediná katolická diecéze v Belize byla zřízena roku 1888 jako apoštolská prefektura 
Britský Honduras, současný název diecéze Belize City-Belmopan nese od roku 1983. 
Modleme se za biskupa Lawrence Sydney Nicasio, narozeného v garifunské rodině roku 
1956, jakož i za jeho pomocného biskupa Američana Christophera Glancy. 

23. dubna 2021 
Zatímco v ruštině nebo francouzštině je název Belize mužského rodu, v češtině 
používáme rod střední. 
Modleme se za empatii při návštěvách cizích zemí, aby se turisté snažili aspoň trochu 
mluvit domácím jazykem a dát tak najevo, že si váží hostitelské přívětivosti místních. 

24. dubna 2021 
V dobách Mayů žilo na území Belize několikrát víc obyvatel než nynějších 300 tisíc.  
Modleme se za hlubokou víru křesťanů, aby věřili, že pravá láska nemyslí jen na sebe a 
své dobro, ale počítá i s předáváním života a s dobrou výchovou dětí. 

25. dubna 2021 
Když v roce 1981 získalo Belize úplnou nezávislost na Británii, jeho území si nárokovala 
Guatemala, která tento stát odmítala uznat až do roku 1991.  
Modleme se za všechna sporná území, která jsou předmětem válek nebo mezinárodních 
konfliktů, a především za lidi, kteří na těchto územích žijí. 

26. dubna 2021 
Potápěči v Belize rádi využívají slavnou lagunu Blue Hole anebo tři korálové atoly. 
Modleme se za všechny, kteří kdy zahynuli na moři buď v důsledku utonutí, zdravotní 
indispozice, napadení některého zvířete anebo jiného tragického neštěstí. 

27. dubna 2021 
Název Belize se poprvé objevuje v deníku španělského dominikána José Delgada jako 
název jedné ze tří místních řek, patrně podle mayského slovníku. 
Modleme se za dobrou komunikaci mezi sousedy na ulicích, v obcích i mezi jednotlivými 
distrikty a okresy, aby jeden od druhého dokázal převzít to dobré a vzájemně se podpořit. 

28. dubna 2021 
Zastupitelským úřadem pro záležitosti České republiky v Belize je naše velvyslanectví 
v hlavním městě Mexika. 
Modleme se za českého velvyslance Zdeňka Kubánka a jeho kolegy, aby Bůh ochraňoval 
jeho misi a obdaroval ho laskavostí i prozíravostí při řešení potřebných záležitostí. 



29. dubna 2021 
Z ČR se do Belize vyváží nejvíce motory a turbíny, z Belize do Česka zase alkohol, 
třtinový cukr a textilní výrobky. 
Modleme se za poctivé obchodování, aby ani obchodník ani kupující nechtěli druhou 
stranu okrást a svědomitě plnili závazky plynoucí ze vzájemných smluv a dohod.   

30. dubna 2021 
Vlajka Belize obsahuje i státní znak, na němž jsou dva muži, jeden mestic a druhý kreol 
nesoucí nástroje na zpracování dřeva, jakož i loď a pádlo připomínající místní historii. 
Modleme se za lidstvo na celé planetě, aby si více uvědomovalo, že přírodní bohatství, 
jako jsou lesy, řeky či jezera má chránit, a neznečištěné je předat dalším generacím. 

1. května 2021 
V březnu 1926 na své jachtě zemřel ochrnutý britský baron Bliss, jenž krátce před smrtí 
odkázal více než 1 milion liber pro rozvoj Belize, na jehož území nikdy nevstoupil. 
Modleme se za dostatek filantropů a mecenášů i v dnešní době, aby se díky jejich 
velkorysosti a charitativnímu cítění zmirňovalo sociální napětí kdekoli ve světě.     

2. května 2021 
Velkou osobností katolické církve v Belize byl bývalý novinář jezuitský biskup Frederick 
Hopkins, jenž zahynul utonutím při plavbě lodí po řece do města Corozal. 
Modleme se za stávající kněze a biskupy u nás i v Belize, aby hledali různé formy a 
způsoby, jak být blízko i obyčejným lidem a neváhali riskovat přitom i své vlastní životy. 
 

 

v době 5. 4. 2021 – 2. 5. 2021 budou v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely se základními údaji a mapou Belize 


