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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.  
 

6. září 2021 
Česko usilovalo o navázání diplomatických kontaktů s Bhútánem plných 11 let, v Evropě 
má tato země dodnes velvyslanectví pouze v Ženevě a Bruselu. 
Modleme se za uvědomělost velkých světových mocností, aby svými politickými a 
ekonomickými rozhodnutími neničily malé státy a spíše chránily jejich kulturu a jinakost. 

7. září 2021 
Podle ústavy je Bhútán buddhistickou zemí, 75 % obyvatelstva praktikuje vadžrajána 
buddhismus, tj. jednu ze tří cest, jimiž se má člověk v pozemském životě ubírat. 
Modleme se za všechny mírumilovné buddhisty nejen v Bhútánu, ale i na celém světě, aby 
svou vírou i životem přispívali k pokojnému soužití různých ras i kultur.  

8. září 2021 
Významnou památkou Bhútánu je klášterní pevnost Drugyel Dzong postavená roku 1649 
na obranu proti invazím z Tibetu, zničená požárem roku 1951 a od roku 2016 restaurována. 
Modleme se za dobré mezinárodní vztahy Bhútánu se sousedními státy Indií, Čínou a 
Nepálem, aby se již nemusely na hranicích stavět žádná vojenská opevnění. 

9. září 2021 
V roce 1627 se cestou do Tibetu zastavili dva portugalští jezuité na dvoře Ngawanga 
Namgyala, zakladatele a sjednotitele bhútánského státu, jenž je vřele přijal a hostil. 
Modleme se za křesťany, kteří Bhútán navštíví, aby se zde chovali zdvořile, přátelsky a od 
místních obyvatel se učili pohostinnosti, kterou pak mají praktikovat i ve své vlasti. 

10. září 2021 
Bhútán se nazývá též Království hřmícího draka podle legendy, v níž mnich Tsanga Gyare 
založil na jeho území klášter Nebeského Draka, od něhož pak byla pojmenována celá země.  
Modleme se za Čechy, aby se nevysmívali bhútánským a tibetským legendám, jakož i za 
obyvatele Bhútánu, aby měli o naší zemi správné a pravdivé informace.  

11. září 2021 
Hlavním městem Bhútánu a sídlem krále je Thimpu, nad nímž je postavena 51 m vysoká 
pozlacená socha Buddhy Shakyamuni.  
Modleme se za Boží požehnání pro obyvatele Bhútánu, ale i za to, aby se věřící lidé kdekoli 
ve světě nezapomínali modlit na začátku každého dne za požehnání svých aktivit. 

12. září 2021 
Až do roku 1999 byl v Bhútánu zákaz sledování zahraničních televizí, internet byl v zemi 
zpřístupněn teprve v roce 2000. 
Modleme se za tak silný duchovní život buddhistů i křesťanů v Bhútánu, aby dokázali odolat 
všemu škodlivému, co může moderní technika, internet i sociální sítě způsobit. 



13. září 2021 
I když hinduisté představují druhé největší náboženství v Búthánu a hlásí se k němu asi 
třetina populace, svůj první chrám mohli postavit teprve roku 2012 v Thimphu.  
Modleme se za skutečné naplňování bhútánské ústavy, která zaručuje svobodu vyznání, aby 
všechna náboženství v zemi měla stejná práva jak soukromého, tak veřejného kultu. 

14. září 2021 
O zápis do seznamu památek chráněných UNESCO usiluje mj. i dřevěný klášter Tamzhing 
se zachovalými středověkými malbami z roku 1501, jenž je dnes živou komunitou mnichů.   
Modleme se za požehnání pro zdejší mnichy, kteří v klášteře vedou neziskovou školu a věnují 
se výuce a formaci chlapců především sirotků a z chudých rodin. 

15. září 2021 
V Bhútánu nikdy nebyla ustavena katolická hierarchie, není zde oficiálně žádná katolická 
farnost a jediným knězem narozeným v Bhútánu je jezuita Kinsley Tshering žijící v Indii. 
Modleme se biskupa diecéze Darjeeling, jemuž toto území jurisdikčně podléhá, za 
zmíněného jezuitu otce Kinsley, jakož i za případné tajné katolíky a křesťany po celé zemi. 

16. září 2021 
V celém Bhútánu platí zákaz kouření a prodeje tabákových výrobků. 
Modleme se za kuřáky, kteří se chystají navštívit tuto zemi, aby dopředu počítali s tímto 
zákazem a nesnažili se ho porušit dovozem vlastního kuřiva. 

17. září 2021 
Národním jazykem bhútánského lidu je Dzongkä, jímž se mluvilo v dzonzích, opevněných 
klášterech vystavěných nejvíce v 17. století, kde rovněž probíhala výuka chlapců. 
Modleme se za bhútánské školství, které je pro všechny zadarmo, a kde se žáci učí nejen 
vědu a písmo, ale i ovládat své emoce, pomáhat druhým a aktivně přispívat k jejich štěstí. 

18. září 2021 
Známým lidovým světcem bhútánského lidu je mnich Drukpa Kunley, k jehož úctě se 
v malované či řezbářské podobě zobrazují enormní mužské údy. 
Modleme se za úctu k sexualitě, aby se člověk dokázal natolik pudově ovládat, že svým 
chováním nebude vyvolávat žádné zlo, nepravost, nelásku, vulgarismus ani pohoršení. 

19. září 2021 
Než byl v roce 2008 korunován současný bhútánský král Džigme Khesar Namgjel 
Wangčhug, svým královským rozhodnutím změnil absolutní monarchii na konstituční. 
Modleme se za všechny obyvatele Bhútánského království, aby si vážili tohoto vstřícného 
kroku k demokracii a vedli i své děti v lásce ke svému království a k úctě vůči svému králi. 

20. září 2021 
Bhútán byl až do roku 1974 zcela uzavřenou zemí, i nyní je vstup turistů do Bhútánu přísně 
regulovaný a teprve po zaplacení vysokého poplatku. 
Modleme se za Bhútánce, kteří touží a mohou cestovat, aby i jim bylo poznávání jiných zemí 
umožněno a následně se bez problémů mohli vrátit do své vlasti. 

21. září 2021 
Bhútán je jedinou zemí na světě, kde se životní úroveň neměří hrubým domácím 
produktem, ale hrubým národním štěstím. 
Modleme se i za ostatní země a národy, aby se nebály od Bhútánců vzít příklad a nesnažily se 
pouze o svůj ekonomický rozvoj, ale především o lepší morální a komunitní život. 



22. září 2021 
Bhútán je typickým příkladem hornaté země, více než polovina území se nachází ve výšce 
nad 3000 metrů nad mořem. 
Modleme se za alpinisty z celého světa, aby respektovali zákaz horolezectví v Bhútánu a 
nepokoušeli se ilegálně pokořit poslední nezdolanou sedmitisícovku Gangkar Puensum. 

23. září 2021 
Patrně nejposvátnějším místem Bhútánu je klášter Paro Tatsang, Tygří hnízdo, založený 
mnichem, jenž sem přiletěl na tygřici v 11. století a vyhnal ze země zlé duchy.  
Modleme se za víru v dobro i zlo, aby se Bhútánci i Češi snažili poznávat, co je správné a 
dobré, a naopak, aby se poznanému zlu a špatnostem vědomě vyhýbali.  

24. září 2021 
Lesy a národní parky se v místním jazyce chápou i nazývají jako svatyně, dokonce i 
v bhútánské ústavě je zakotveno, že zalesněné území musí tvořit nejméně polovinu státu.  
Modleme se nejen za bhútánské občany, ale i za návštěvníky této zvláštní země, aby se 
dobře seznámili se základními pravidly a zákony Bhútánu a dodržovali je. 

25. září 2021 
Kromě rýže jsou důležitými ingrediencemi bhútánského stravování chilli a sýr, které se 
vyskytují téměř v každém jídle.  
Modleme se všechny české občany, kteří se octnou v Bhútánu, aby zde nemuseli čelit 
žádným zdravotním komplikacím a podstupovat složitá nemocniční vyšetření.   

26. září 2021 
Nadstandardní vztahy má Bhútán se sousední Indií, která tuto zemi finančně podporuje, 
takže v království kromě místní měny lze platit i indickými rupiemi. 
Modleme se za pozvolné ekonomické osamostatnění Bhútánu, aby se tato země nestala 
závislou na jakékoli světové mocnosti, která by způsobila zánik místní kultury a tradic. 

27. září 2021 
Současný král Bhútánu je pátým králem, všichni nastoupili na trůn ve věku kolem dvaceti 
let, nabyli zahraničního vzdělání a stali se uznávanými mocnáři i mimo svou zemi.     
Modleme se za stávajícího krále Džigme Khesar Namgjel Wangčhuga, jeho manželku Džetsun 
Pema i jejich dva syny, aby pokračovali v osvíceném panování svých předchůdců. 

28. září 2021 
V roce 2007 byla dokončena stavba významné hydroelektrárny Tala, čímž se země stala 
energeticky soběstačnou a elektrickou energii může dokonce vyvážet i do Indie. 
Modleme se za bhútánské domácnosti, zejména za ty, které ještě donedávna neměly 
zavedenou elektřinu, a za jejich dostatečné pojištění proti škodám a přírodním živlům. 

29. září 2021 
Národním zvířetem Bhútánu je turovitý sudokopytník takin. 
Modleme se za ochranu tohoto vzácného a ohroženého druhu nejen v Bhútánu, ale i ve 
všech zoologických zahradách ve světě, kde jej chovají.   

30. září 2021 
Až do roku 2005 byly v Bhútánu zakázány politické strany, nyní existují dvě hlavní, které po 
volbách sestavují Národní radu a Národní shromáždění. 
Modleme se za Bhútánce, kteří koncem 20. století uprchli do Nepálu a Indie, kde vytvořili 
politickou stranu Bhútánský národní kongres, a za jejich dobré vztahy se svou původní vlastí. 



1. října 2021 
Současná bhútánská vlajka se používá od roku 1960 a dvě základní barvy, žlutá a oranžová, 
mají vyjadřovat symbiózu mezi světskou a duchovní oblastí lidského života. 
Modleme se za obyvatelstvo celé země, aby znovuobjevilo potřebu spojení svého 
biologického života s životem duchovním a přispívalo tak k přežití lidstva jako takového. 

2. října 2021 
Bhútánci se obvykle vítají mírným úklonem hlavy s otevřenou rukou, zcela nepřípustné je 
objímání a líbání na veřejnosti.  
Modleme se za to, abychom se ani my při setkávání nezapomněli pozdravit, usmát a hledat 
takový způsob komunikace, jímž uctíme toho druhého. 

3. října 2021 
V Bhútánu je považována veškerá půda za posvátný dar, proto není dovoleno sbírat 
kameny a kamkoli je házet anebo dokonce si je odnášet s sebou.  
Modleme se za rozumné hospodaření s půdou, za správnou regulaci výstavby nových budov, 
jakož i za rozvoj tradičních řemesel v celém Bhútánu. 
 
 

 
 

 
 

v době 6. 9. – 3. 10. 2021 budou v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Bhútánu 


