MODLITBA ZA BOLÍVII
říjen 2021
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.
4. října 2021
Bolívie nese jméno po jednom z hlavních představitelů jihoamerického boje za nezávislost
na Španělsku, Simónu Bolívarovi.
Modleme se za osobnosti dnešního státu Bolívie, a to v jakékoli oblasti společenského,
kulturního i náboženského života, aby přispívali k pokojnému soužití všech obyvatel země.
5. října 2021
I když je oficiální hlavní město Bolívie Sucre, veškeré vládní úřady mají své sídlo v La Paz,
které se svou nadmořskou výškou 3650 m n.m. je nejvýše ležící metropolí na světě.
Modleme se za odstranění korupce, snížení byrokracie, zlepšení platební morálky a urychlení
vleklých soudních procesů v bolívijské administrativě a v soudnictví.
6. října 2021
Na úbočí pověstmi opředené hory Cerro Rico s kdysi největšími stříbrnými doly na světě se
rozkládá město Potosí, zapsané na seznam světového dědictví UNESCO v ohrožení.
Modleme se za přibližně 8 milionů černošských i indiánských otroků, kteří během let 1542 až
1825 ve zmíněných dolech zahynuli i v důsledku nuceného pobytu v nich dnem i nocí.
7. října 2021
Všechny církve a náboženské společnosti s výjimkou římskokatolické církve musí být
registrovány na bolívijském ministerstvu zahraničních věcí.
Modleme se za rovnoprávné postavení všech křesťanů v Bolívii, ani žádný z nich netrpěl
diskriminací, a to ani od většinových katolických farností či jiných církevních seskupení.
8. října 2021
Bolívie je spolu se sousední Paraguayí nejchudší zemí Jižní Ameriky a často se zmítá
v sociálních nepokojích a politických skandálech.
Modleme se za katolickou církev v této zemi, aby se nezapletla do žádné kriminální nebo
pochybné aktivity a více se věnovala chudým a sociálně slabým složkám obyvatelstva.
9. října 2021
Od roku 2009 přidala Bolívie do svého názvu přívlastek „mnohonárodnostní“ a úředním
jazykem se kromě španělštiny stalo též 36 indiánských jazyků.
Modleme se za to, aby tato různost bolívijských občanů nevedla k nepokojům, k sobeckému
prosazování pouze vlastních zájmů ani k žádnému konfliktu mezi jednotlivými národy.
10. října 2021
I když je římskokatolická církev v Bolívii stále největší, nejvlivnější i nejpodporovanější
církví, Svatý Stolec doposud nepovýšil pět ze sedmnácti území na úroveň diecézí.
Modleme se za biskupy, kněze i řadové věřící těchto apoštolských vikariátů, aby usilovali o
dobré jméno své církve a byli schopni vytvořit samostatně a dobře fungující místní strukturu.

11. října 2021
Do světového dědictví UNESCO patří i bývalé jezuitské redukce na území Chiquitos ze 17.
století, v níž byli indiáni rovní s bílými, které ve své době disponovaly velkou autonomií.
Modleme se za všechna řeholní společenství v dnešní Bolívii, aby jak v mužských, tak i
v ženských klášterech komunity usilovaly o naplňování ideálů svých zakadatelů.
12. října 2021
V západní části Bolívie na hranicích s Peru leží nejvýše situované splavné jezero na světě
Titicaca, jež je zároveň největším sladkovodním jezerem Jižní Ameriky.
Modleme se za domácí a zahraniční návštěvníky tohoto 280 m hlubokého jezera i jeho
četných ostrovů, aby respektovali tamní pravidla turistiky, koupání i lodní plavby.
13. října 2021
Hlavním městem Bolívie je La Plata, roku 1839 přejmenované podle jednoho z národních
hrdinů na Sucre, se vzácnými kostely a jednou z nejstarších jihoamerických univerzit.
Modleme se za bohaté turisty, kteří každoročně toto město navštíví, aby si všímali rovněž
jeho chudých čtvrtí barrios a hledali způsob, jak jim účinně aspoň trochu pomoct.
14. října 2021
Povinným předmětem v bolívijských školách je náboženská anebo etická výchova, v níž
musí být žákům zdůrazněna tolerance a náboženská svoboda.
Modleme se za dostatek financí především pro základní a střední školství v Bolívii, aby
zvyšováním vzdělání nové generace se zvedala i její životní úroveň.
15. října 2021
V Bolívii leží největší solná pláň na světě Salar de Uyuni, na níž se těží nejen sůl, ale též
lithium, jehož množství se odhaduje na 50-70 % světových zásob.
Modleme se za místní těžaře, kteří pracují bez odpočinku od rána do večera za pomoci
žvýkání koky, aby pro ně zisk a peníze nebyly větší hodnotou než zdraví a život.
16. října 2021
Apoštolští legáti a nunciové působí v Bolívii od roku 1917 a jedním z nejvýznamnějších
nunciů byl v letech 1898-1901 budoucí státní tajemník Vatikánu kardinálů Petro Gasparri.
Modleme se za dobré vztahy mezi Bolívií a Vatikánem, a to nejen v této době, kdy je
papežem František ze sousední Argentiny, ale i v dobách, kdy tomu bude jinak.
17. října 2021
Podle českého MZV je Bolívie zemí s vysokou pouliční kriminalitou.
Modleme se za české občany, kteří do Bolívie zavítají, aby byli opatrní, nezapojovali se do
žádných případných nepokojů a neriskovali nejen své majetky, ale ani dobré jméno své vlasti.
18. října 2021
Od roku 2007 trvá v Bolívii napětí mezi západními a bohatšími východními departementy,
když tyto vyhlásily autonomii, která stejně jako následující referendum nebyla uznána.
Modleme se za nalezení cest pro lepší spolupráci mezi těmi dvěma rozdílnými oblastmi
Bolívie, aby toto napětí neeskalovalo a nevedlo k případným ozbrojeným střetům.
19. října 2021
Roku 2019 musel po 13 letech na silný nátlak opozice i přes výhru v prezidentských volbách
rezignovat Evo Morales, jenž následně našel azyl v Mexiku a Argentině.
Modleme se za politickou kulturu v Bolívii, aby se soupeřící strany i jejich vůdci vzájemně
neobviňovali, nehrotili v zemi napětí, ale hledali společné cesty k její prosperitě.

20. října 2021
Na hranicích s Brazílií se v Bolívii nachází rozlehlé chráněné území s nejméně dotčenou
přírodou Amazonie, pojmenované podle bolívijského přírodovědce Noela Mercado.
Modleme se za světové společenství států, aby ohrožené amazonské přírodě věnovaly
dostatečnou pozornost a aktivně pomáhaly Bolívií s její ochranou.
21. října 2021
V 70. létech 20. století mezi katolickým duchovenstvem a řadovými věřícími v Bolívii
vzniklo silné levicové hnutí, prosazující socialismus jako jediné řešení chudoby.
Modleme se za bolívijské katolické funkcionáře, zejména biskupy, aby se neuzavírali do
bohatých rezidencí, ale více žili mezi chudými a uměli se s nimi podělit i o svůj majetek.
22. října 2021
V bolívijských domácnostech se při přípravě pokrmů hodně smaží a používají se zejména
vejce a kuřata, protože je chová většina rodin a jsou levná.
Modleme se za dodržování základních hygienických a epidemiologických opatření v zemi, za
rychlejší a efektivnější zavedení kanalizace i komunálního úklidu všudypřítomných odpadků.
23. října 2021
Největší bolívijskou firmu na výrobu barviv s názvem Monopol vede dcera českého
emigranta a honorární konzulka v La Paz Patricia Reznicek.
Modleme se za poslední žijící české emigranty v Bolívii a za jejich potomky, aby přispívali
k dobrým vztahům mezi oběma zeměmi a k propagaci Česka mezi svými známými.
24. října 2021
Při své apoštolské návštěvě Bolívie v červenci 2015 požádal papež František o odpuštění
křivd a provinění, kterých se v minulosti dopustila katolická církev na Indiánech.
Modleme se za schopnost bolívijských i českých katolíků být vzorem ostatnímu obyvatelstvu
v uznávání svých pádů i omylů, jakož i k rychlé veřejné omluvě, když vyjdou najevo.
25. října 2021
Nedaleko hlavního města Bolívie Sucre byla roku 2016 objevena dosud nejdelší stopa
teropodního dinosaura, měřící 115 cm.
Modleme se za veřejné finance Bolívie mohly spravedlivě rozdělovat nejen přímo mezi
obyvatelstvo, ale i pro rozvoj školství, zdravotnictví, vědy, sociálních služeb i archeologie.
26. října 2021
Bolívie je domovem nejnebezpečnější cesty na světě, na Silnici smrti Camino de la Yungas
až do nedávného vybudování nové asfaltové silnice umíralo 200-300 osob ročně.
Modleme se za dopravní infrastrukturu nejen mezi jednotlivými bolívijskými městy, ale i ve
městech a osadách, z nichž většina je doposud bez jediné asfaltové komunikace.
27. října 2021
V Bolívii už léta bují rozsáhlý ilegální obchod s kokainem.
Modleme se především za mladou generaci, která se potýká se životními nejistotami ve svém
uplatnění, aby odolala lákadlům jakýchkoli drog i finančního zisku z jejich prodeje.
28. října 2021
V bolívijských řekách žije ohrožený druh růžových delfínů, jejichž výjimečnému zbarvení
vědci stále hledají zdůvodnění.
Modleme se za místní rybáře, kteří se jejich lovem snaží vylepšit své nízké příjmy, jakož i za
odpovědné pracovníky dvou hydroelektráren, které stěžují volný pohyb těchto živočichů.

29. října 2021
Jednou z nejvýznamnějších památek Bolívie je Tiwanaku, bývalé město v Andách, které
bylo náboženským centrem předinské civilizace na přelomu křesťanského letopočtu.
Modleme se za turisty, kteří jsou různými cestovními kancelářemi lákány do těchto
zajímavých míst, aby si z archeologických lokalit neodnášeli kamínky jako suvenýry z cest.
30. října 2021
Více než polovinu obyvatel Bolívie představují Indiáni, nepočetnější skupinou jsou Kečuové
mluvící kečuánsky, z nichž někteří tvrdí, že jsou potomkové Inků.
Modleme se za indiánské obyvatelstvo v Bolívii, které žije především na venkově, kde chovají
jen tolik zvířat a pěstují pouze tolik plodin, aby jejich často početné rodiny přežily.
31. října 2021
Ve válečném konfliktu Bolívie s Paraguayí v letech 1934-1935 pomáhalo oficiálně i
Československo dodávkou zbraní i pěti důstojníků, kteří měli školit bolívijskou armádu.
Modleme se za současnou bolívijskou armádu a její velení, aby v sobě nechovali pocit křivdy
ze ztraceného území v předchozích válkách a nevyvolali žádný mezinárodní konflikt.

v době 4. – 31. 10. 2021 budou v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Bolívii

