
 

 

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. června 2021 
I když pobřeží Beninu obsadili již v 16. století Evropané, ve vnitrozemí přetrvávalo 
království Dahome, kde vládli králové jednotlivých domorodých kmenů.  
Modleme se za obyvatele této západoafrické země, zejména za domorodé obyvatelstvo, 
jemuž je dodnes cizí evropský způsob civilizace, politiky i smýšlení. 

8. června 2021 
Území celé Beninské republiky je ploché, průměrná nadmořská výška je kolem 100 m a 
nejvyšší bod je vrchol hory Sokbaro na severu, měřící 658 m n.m. 
Modleme se za mnohočetné rodiny v Beninu, žijící v nuzných podmínkách a ohrožených na 
bezpečí hlavně v období dešťů, které trvá od dubna až do října.  

9. června 2021 
Z Beninu pocházel dosud nejvýše postavený představitel katolické církve z Afriky, kardinál 
Bernardin Gantin, jenž byl prefektem jedné z významných vatikánských kongregací. 
Modleme se za členy katolické církve po celém světě, aby v nich nepřetrvávaly předsudky 
vůči lidem jiného než evropského původu a jiné než bílé barvy pleti. 

10. června 2021 
Jedinečnou památkou UNESCO na zaniklé středověké království je královský komplex 
v Abomey, kde si dvanáct po sobě jdoucích králů postavilo svůj vlastní palác. 
Modleme se za rozumný a uctivý přístup ke svým dějinám u nás i v Beninu, aby nebyly 
ojedinělé stavby ničeny a bourány pouze proto, že jsou staré anebo ztratily svou funkci. 

11. června 2021 
Benin je zemí, v níž se nachází nejvíce vyznavačů afrického náboženství zvaného vodun, 
v němž se lidé s duchy a bohy spojují ve stavu transu, do něhož se dostávají hlavně kněží.  
Modleme se za křesťany v Beninu, kteří tvoří přibližně polovinu obyvatel a kteří svou víru 
často kombinují i s nebezpečnými praktikami domorodé víry původních kmenů.  

12. června 2021 
Hlavní město Beninu je Porto Novo, nové Porto – přístav, který založili v 16. století 
Portugalci, kteří odsud vyváželi otroky především do Brazílie či na Haiti.  
Modleme se za důstojné a humánní podmínky pro všechny pracující dělníky, především pro 
ty, kteří pracují v těžkých podmínkách a za velmi nízké mzdy. 

13. června 2021 
Kmen Tofinu na jihu země si před 400 lety postavil město Ganvié na kůlech v jezeře, aby 
tak unikl dahomejským lovcům otroků. 
Modleme se za všechny migranty z této země, především ženy a děti, kteří utíkají před 
hladem či smrtí a hledají záchranu ve vyspělých evropských státech. 



14. června 2021 
Pobřeží v Beninu je vystaveno velké erozi a moře postupuje na pevninu, přičemž ohrožuje 
několik budov, mezi nimi i nejstarší katolický kostel v Grand-Popo ve čtvrti Agoué.  
Modleme se za dostatek financí pro tamní katolické farnosti, aby si byly schopny nejen 
udržet své chrámy, ale i patřičně se o ně starat a opravovat je. 

15. června 2021 
V letech 1972-1989 vůdce Beninu Mathieu Ahmed Kérékou razil přísnou marxistickou 
ideologii a usiloval o spolupráci se Sovětským svazem a komunistickými státy Východu. 
Modleme se za všechny obyvatele země, kteří v této době studovali nebo pracovali i 
v Československu, zvláště za ty, kteří se zde zamilovali anebo zanechali své potomky. 

16. června 2021 
Benin je jedním z mála demokratických afrických států, kde není diktátorský režim a 
prezident nemůže parlament rozpustit; mezi těmito institucemi se ale vedou časté spory. 
Modleme se nejen za udržení demokracie v Beninu, ale i za to, aby zastoupení v parlamentu 
lépe odpovídalo národnostnímu a kmenovému složení celé země. 

17. června 2021 
V hraniční oblasti Nigeru, Burkina Faso a Beninu se nachází přírodní park Pendjari, kde žije 
největší populace slonů v Africe, ale také jediní soběstačné volně žijící lvi. 
Modleme se za vymýcení jakéhokoli druhu pytláctví. 

18. června 2021 
Ve většině osad a menších měst si lidé obvykle nezamykají domy, a domácnosti nejednou 
hlídají opice připevněné řetězem k domu. 
Modleme se za větší důvěru i mezi křesťany, aby tam, kde žijí a působí, bylo méně krádeží, 
vloupání a podvodů, a naopak více štědrosti a vzájemné podpory.   

19. června 2021 
Benin patří mezi dvacet nejchudších zemí světa, vyváží se pouze bavlna a ropa, jinak 
veškeré spotřební zboží se musí do země přivážet. 
Modleme se za účinnou mezinárodní pomoc Beninu, ale i za domácí politický režim, aby tuto 
pomoc spravedlivě distribuoval a nedocházelo k jejímu rozkrádání. 

20. června 2021 
V Beninu je pouze 15 km dálnice z hlavního města do města Cotonou, a z cca 16.000 km 
silnic je více než 14.600 km nezpevněných. 
Modleme se za všechny oběti dopravních nehod v Beninu na souši i na vodě, zejména ty, 
kterým se následně nedostalo žádné zdravotnické pomoci a umírali v bolestech. 

21. června 2021 
Místními specialitami jsou např. knedlíky v pikantní omáčce akpan, omáčka moyo, loupané 
fazole acarajé nebo grilované banány aloko, mimo restaurace se všechno jí rukama. 
Modleme se dnes za nás, abychom si v těchto dnech dávali větší pozor na to, že se nemá 
potravinami plýtvat a žádné jídlo by se nemělo vyhazovat. 

22. června 2021 
Benin je členskou zemí celní a měnové unie většiny frankofonních zemí západní Afriky, 
které používají západoafrický frank, pevně vázaný na euro. 
Modleme se za účinnou a spravedlivou spolupráci těchto afrických států, aby celní a měnová 
unie žádný z nich nezvýhodňovala na úkor druhého. 



23. června 2021 
Jelikož je Benin jedním z nejdůležitějších exportérů bavlny v Africe, právě v této zemi chodí 
lidé nejvíce oblečeni v pestrých a barevných oděvech, známých jako „africký tisk“. 
Modleme se za nás Evropany, abychom při výběru a nákupu oblečení nebyli marniví a více 
pamatovali na to, že mnozí Afričané mají pouze jeden nebo dva základní oděvy. 

24. června 2021 
Úředním jazykem v Beninu je sice francouzština, ale na jihu země se stále hovoří yourubsky 
a jazykem fongbé, a na severu země se používá dalších šest minoritních jazyků.  
Modleme se za funkčnost úřadů na celostátní úrovni, které by měly reflektovat tyto 
rozdílnosti, a za odstranění korupce, jíž mnoho beninských úředníků podléhá.  

25. června 2021 
Benin dvakrát navštívil papež Jan Pavel II. a jednou papež Benedikt XVI., jenž se zde 
pomodlil i na hrobě kardinála Gantina v semináři města Ouidah.  
Modleme se za beninské katolické biskupy, aby naslouchali hlasu papeže Františka, a místo 
častého cestování po Evropě byli blíže a častěji s kněžími svých diecézí. 

26. června 2021 
Národním zvířetem Beninu je leopard, jenž byl kdysi symbolem beninského krále, a jenž je 
dnes součástí státního znaku.  
Modleme se za statečnost a odvahu pro beninské vůdce, hlavně prezidenta a předsedu 
vlády, aby svůj lid sjednocovali a nasadili veškerou svou moc pro jeho rozvoj a blaho.   

27. června 2021 
Většina vystavěných vodních elektráren v zemi nefunguje, přístup k elektřině má jen 25 % 
domácností ve městech a 2 % obyvatel na venkově. 
Modleme se za zvýšení životní úrovně v Beninu a zlepšení fungování elektráren, aby země 
nebyla závislá na dodávce elektřiny ze sousední Ghany a Nigérie. 

28. června 2021 
Na trzích se prodává mnoho vysušených zvířat nebo jejich částí, které jsou využívány k 
vytváření fetišů, k tradičním ceremoniím, ale také pro léčení různých neduhů a nemocí.   
Modleme se za dostatek financí i odborného personálu pro beninské zdravotnictví, kde jeden 
lékař připadá na přibližně 6 400 obyvatel a jedna ordinace na 16 700 osob. 

29. června 2021 
Mezi obyvateli v lesích mají stále velkou autoritu šamani, obdarovaní velkou duchovní 
sílou, která neléčí, ale útočí zlem na zlo a má za cíl bránit duchovní svět místního kmene. 
Modleme se za všechny turisty a návštěvníky těchto míst, aby si byli vědomí toho, že nejsou 
na tato setkání připraveni, a s voodoo zbytečně neexperimentovali. 

30. června 2021 
Velmi obvyklým a častým jevem je v Beninu stále všeobecná nedochvilnost. 
Modleme se za naše obchodní jednání, pracovní schůzky i soukromé aktivity, abychom lásku 
a úctu k druhým lidem projevovali i tím, že budeme na ně chodit včas.   

1. července 2021 
V Beninu je stejně jako v jiných západoafrických zemích stále poměrně častý výskyt žluté 
zimnice, vztekliny, meningitidy i malárie. 
Modleme se za české občany, vydávající se do Beninu, aby před vycestováním navštívili 
odborného lékaře na tropické nemoci a nechali se očkovat potřebnými vakcínami. 



2. července 2021 
I když se situace díky zahraniční humanitární pomoci každým rokem zlepšuje, gramotných 
obyvatel Beninu je pouze necelých 35 %. 
Modleme se za dostupnost základního vzdělání jak pro děti, tak pro dospělé zájemce 
v Beninu, jakož i za kvalitní výuku a dostatek učitelů ve školách. 

3. července 2021 
Vlajka Beninu sestává z panafrických barev: zelená představuje naději, žlutá přírodní 
bohatství a červená odvahu v boji za nezávislost.  
Modleme se za naději i odvahu pro obyvatele Beninu v této době covidové pandemie, a za 
dostatek vakcín i pro ty nejchudší obyvatele.  

4. července 2021 
Trh práce je v Beninu nedostatečný, proto se mnoho lidí živí např. nelegálním pašováním 
benzínu z Nigérie anebo prodáváním dětské práce do Gabonu. 
Modleme se za požehnání pro beninský lid a ekonomický rozvoj celého státu, aby zde nikdo 
nebyl nucen živit se jakoukoli formou novodobého otroctví anebo podvodnými způsoby. 
 
 

 

 

v době 7. 6. – 4. 7. 2021 budou v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Beninu 

ve stejné době lze v kostele přispět na charitativní projekt v diecézi N'Dali 


