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. listopadu 2021
Státu Bosna a Hercegovina se velmi často zkráceně říká pouze Bosna.
Modleme se za to, aby opomíjení Hercegoviny nejen v běžné, ale někdy i v odborné a politické
mluvě nezpůsobilo žádné napětí mezi obyvateli tohoto území, které by eskalovalo do nepokojů.
2. listopadu 2021
Téměř ikonickou fotografií Bosny a Hercegoviny je kamenný most v Mostaru z osmanské doby.
Modleme se za obyvatele obcí, kde žijí národnostně či nábožensky smíšené komunity, aby usilovali o
dobré sousedské vtahy a neopakovaly se oběti ani zničené budovy v Mostaru za bosenské války.
3. listopadu 2021
Obyvatele Bosny a Hercegoviny jsou převážně vyznavači islámu, přičemž většina ho nepraktikuje.
Modleme se za muslimy, kteří o svém náboženství vědí velmi málo, aby se v důsledku sociální či
materiální bídy neradikalizovali, ale v modlitbě hledali Boha, který vede k lásce a odpouštění.
4. listopadu 2021
Hlavní město Sarajevo vešlo do světových dějin především atentátem na následníka rakouskouherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este dne 28. června 2014.
Modleme se za klidný průběh všech mezinárodních schůzek a jednání, a to nejen s představiteli BiH,
ale především tam, kde se setkávají různé pohledy na současné uspořádání mapy světa.
5. listopadu 2021
V této balkánské zemi žijí tři národy, Bosňáci, Chorvati a Srbové vedle sebe, ale nikoli spolu; v této
komunitě se pak na okraji zájmu pohybují Romové, které nepřijímá ani jedna z těchto skupin.
Modleme se za větší ochotu místních křesťanů i muslimů, aby se otázce Romů více věnovali a
pomáhali tak zastavit nejen jejich kriminalitu v zemi, ale i jejich migraci do ostatních částí Evropy.
6. listopadu 2021
Nejznámějším katolickým chrámem v Bosně a Hercegovině je poutní místo Medžugorje.
Modleme se za tamní římské katolíky, ale i kdekoli ve světě, aby poslouchali dogmatická i morální
rozhodnutí Svatého Stolce, mezi nimiž je i dekret o neuznání medžugorských mariánských zjevení.
7. listopadu 2021
BiH má pouhých 20 km mořského pobřeží kolem města Naum, které rozděluje chorvatské území.
Modleme se za spravedlivý přístup bosenských úřadů k turistům z vlastní země, aby se neopakovala
situace, kdy se tamní vily a pobřeží staly výlučným letoviskem pro komunistické elity.
8. listopadu 2021
Do dědictví UNESCO bylo roku 2016 zapsáno i 22 lokalit v BiH s nálezem náhrobků zvaných stećak.
Modleme se za všechny lidi, kteří zde pečují o tyto středověké hroby, ale i za ty, kteří se různě po
republice snaží zpřístupnit příbuzným hroby padlých vojáků z bývalé opoziční armády.
9. listopadu 2021
Česká republika se snaží BiH pomáhat i prostřednictvím svého velvyslanectví, které každoročně
vyhlašuje granty na podporu lokálních projektů s cílem zlepšit životní podmínky obyvatelstva.
Modleme se každý za sebe, abychom se při návštěvě chudších zemí než je ta naše snažili nejen dívat
a fotografovat tamní bídu, ale aspoň trochu pomoct těm obyvatelům, které tam potkáme.

10. listopadu 2021
Při každých volbách v Bosně a Hercegovině se najde dost politiků, kteří křesťanské nebo
muslimské náboženské symboly okázale využívají ve své kampani.
Modleme se za politickou kulturu v této zemi, aby při volbách dávali občané spíše přednost slušným
lidem, usilujícím o laskavé soužití než těm, kteří argumentují svou náboženskou příslušností.
11. listopadu 2021
Obyvatel státu BiH se nazývá v bosenštině Bošnjak, což se do češtiny překládá jako Bosňan a
příslušník etnické skupiny zase Bošnjan, což je překládáno jako Bosňák.
Modleme se za dostatečnou pozornost při našich slovních projevech, abychom svým přeřeknutím,
omylem anebo i záměnou pojmů neurazili něčí náboženské či národnostní cítění.
12. listopadu 2021
Významným rodákem tohoto regionu byl Mehmed Paša Sokolovič, jenž byl jako dítě odebrán
srbským pravoslavným rodičům a jako janičář to v 16. století dotáhl až na funkci velkého vezíra.
Modleme se za děti a mládež v Bosně a Hercegovině, aby se jim dostalo dobrého vzdělání, kvalitní
výchovy a naučili se žít nejen pro svůj vlastní prospěch, ale i celé své vlasti.
13. listopadu 2021
Mezi vyhledávané turistické cíle v Bosně a Hercegovině patří též pramen řeky Buny s domem
dervišů anebo vodopády Skakavac nedaleko Sarajeva či Kravica na průzračné řece Trebižat.
Modleme se za turisty, kteří přijíždějí do těchto míst, aby se chovali kultivovaně, slušně vůči místním
tradicím a chránili životní prostředí včetně vodních toků a jezer.
14. listopadu 2021
Po rozpadu Jugoslávie se na území BiH rozpoutala tři roky trvající krvavá válka, definitivně
ukončena podpisem Daytonské smlouvy v Paříži dne 14. prosince 1995.
Modleme se za dodržování této dohody všemi, kteří se k tomu zavázali, tedy představitelé
západních mocností, Chorvatska, Srbska i Bosny a Hercegoviny.
15. listopadu 2021
Území Bosny a Hercegoviny bylo od roku 1463 formálně až do roku 1908 součástí Osmanské říše.
Modleme se za pokojný a rozvážný proces přičlenění této země do Evropské unie, o nějž Bosna a
Hercegovina usiluje už od roku 2007, aby to byla skutečná vůle většiny občanů.
16. listopadu 2021
Pravoslavní věřící v BiH náleží do 5 eparchií srbské pravoslavné církve s patriarchou v Bělehradě.
Modleme se za pravoslavné biskupy a kněze, kteří působí na území Bosny a Hercegoviny, aby ve
svých proslovech přispívali k náboženské toleranci a nerozdmýchávali vzájemnou nenávist.
17. listopadu 2021
Kromě dvou entit Federace Bosna a Hercegovina a Republika srbská má zvláštní statut Brčko
distrikt na hranicích s Chorvatskem, který nenáleží ani jedné z nich.
Modleme se za celostátní vládu, jíž tento federální distrikt podléhá, aby dohlížela na zachování
neutrality tohoto strategického území, na které si po válce činili nárok obě entity.
18. listopadu 2021
Od roku 2005, kdy přišel amatérský archeolog Semir Osmanagič s tvrzením, že zalesněný vrch
Visočica v Bosně je dávnou egyptskou pyramidou, jsou mnozí místní přesvědčení, že je to pravda.
Modleme se za bosenská vědecká a výzkumná centra, aby se věnovala skutečným faktům a
nerozvíjela nebo nepodporovala konspirační či nevědecké teorie.
19. listopadu 2021
Zplnomocněnou velvyslankyní ČR v Bosně a Hercegovině je od ledna 2020 Ing. Ivana Hlavsová.
Modleme se za paní velvyslankyni, za všechny její spolupracovníky a za Boží požehnání také za ty
bosenské občany, kteří české ambasádě jakkoli pomáhají.

20. listopadu 2021
Součástí BiH je i Republika srbská, kterou však nelze zaměňovat za Republiku Srbsko.
Modleme se za Srby, kteří žijí v Bosně a Hercegovině, aby jejich národnostní příslušnost nepřispívala
k nestabilitě Bosny třeba tím, že by se snažili o revizi hranic a připojení k cizímu státu.
21. listopadu 2021
Významnou roli v politickém systému Bosny a Hercegoviny sehrává Úřad vysokého představitele,
jehož cílem je implementovat Daytonskou dohodu a dohlížet na její dodržování.
Modleme se za velvyslance v Bosně a Hercegovině, kteří tvoří Radu pro implementaci míru, aby do
tohoto úřadu volili mírumilovného diplomata, který bude mít dostatečné schopnosti i autoritu.
22. listopadu 2021
Ekonomika Bosny a Hercegoviny patří k nejchudším v Evropě, nezaměstnanost zde dosahuje 40 %.
Modleme se za spolupráci mezi vládami Republiky srbské a Federace Bosny a Hercegoviny i
v ekonomické oblasti, aby se ještě více neprohlubovaly rozdíly v životní úrovni jejich obyvatel.
23. listopadu 2021
V Bosně se až do 15. století udrželo křesťanství v podobě bogomilství, jež mj. odmítalo Starý
Zákon, církevní autoritu, okázalé obřady a hlásalo majetkovou rovnoprávnost všech lidí.
Modleme se za současné obyvatele Bosny a Hercegoviny, kteří se hlásí k pravoslaví i katolicismu, aby
lépe poznávali Písmo Svaté pro každodenní situace, a svobodně žili podle jeho ideálů.
24. listopadu 2021
Údaje o nedávné válce v BiH a o počtu mrtvých jinak vykládají Bosňáci a Chorvati, jinak Srbové.
Modleme se za schopnost těchto skupin obyvatelstva a jejich čelných představitelů pochopit, že
k uklidnění situace patří i uznat a přijmout utrpení jiných než pouze své vlastní.
25. listopadu 2021
Dle údajů MZV 2 % území BiH jsou stále zaminované, termín vyčištění byl posunut až na rok 2025.
Modleme se za ohleduplnost a odpovědné chování turistů, kteří v tomto období navštíví tento
balkánský stát, aby používali pouze bezpečné trasy a silnice a vyhýbali se neprozkoumanému území.
26. listopadu 2021
Mezi ohroženými památkami je i dvacet historických dřevěných mlýnů Mlinčići v obci Jajce.
Modleme se za udržení kulturního a historického cítění místního obyvatelstva, aby i při nedostatku
financí dokázalo udržovat a chránit své historické dědictví a kulturní památky.
27. listopadu 2021
Současná vlajka Bosny a Hercegoviny byla poprvé představena na ZOH 2018 v Naganu.
Modleme se za umírněný nacionalismus všech tři národnostních skupin státu, aby se žádná z nich
ani v budoucnu nesnažila prosadit vlastní symboly a znaky na úkor dvou zbývajících.
28. listopadu 2021
Na Balkánu, tedy i v Bosně a Hercegovině je pojem času relativní a nelze počítat s dochvilností.
Modleme se za dodržování daného slova jak v tomto evropském regionu, tak i u nás, aby se člověk
mohl spolehnout na druhého člověka i v tom, že splní, co řekl a slíbil.
29. listopadu 2021
Tradičním odvětvím hospodářské spolupráce BiH s ČR je automobilový a důlní průmysl.
Modleme se za brzké ozdravení dopadů covidové pandemie na vzájemnou obchodní spolupráci,
která byla touto krizí postižena více než s ostatními zeměmi EU.
30. listopadu 2021
V bosenském Sarajevu se roku 1954 narodil filmový režisér Emir Kusturica, jenž nikdy nepřijal
rozpad Jugoslávie, v roce 2005 v zahraničí konvertoval k pravoslaví a přijal jméno Nemanja.
Modleme se za všechny obyvatele Bosny a Hercegoviny, kteří jsou ve své zemi nespokojeni a
s nostalgií anebo naopak s hněvem v srdci vzpomínají na dobu komunistické Jugoslávie.

1. prosince 2021
Jugoslávský prozaik, básník, esejista a diplomat z Bosny a Hercegoviny Ivo Andrić získal v roce
1961 za své celoživotní dílo Nobelovou cenu za literaturu.
Modleme se dostatek mecenášů a filantropů v Bosně a Hercegovině, kteří stejně jako Andrić získané
prostředky dokáží investovat nejen do vlastních zisků, ale i do charitativních a neziskových sektorů.
2. prosince 2021
Měnou BiH je konvertibilní marka, bankovky se vydávají ve dvou verzích, zvlášť pro každou entitu.
Modleme se za vzájemné zásobování mezi Republikou srbskou a Federací Bosny a Hercegoviny, aby
neutrální společná měna pomáhala i lokálním trhovcům a obchodníkům.
3. prosince 2021
Od roku 2004 trvá ve městě Stolac vleklý spor místních katolíků s celostátními orgány o postavení
14 velkých kamenných křížů napříč starým městem.
Modleme se za katolíky v Bosně a Hercegovině, aby záměrně nevyvolávali konflikty, své náboženské
cítění nedávali na odiv pouze náboženskými stavbami, ale byli nositeli tolerance a podané ruky.
4. prosince 2021
Mezi národní jídla v Bosně a Hercegovině patří například hustá telecí polévka, mletým masem a
rýží plněné zeleniny anebo speciality jako čevabčiči či guláši podobná časka.
Modleme se za rodiny v Bosně a Hercegovině, aby společné jídlo v poledne a večer, zejména o
svátcích a slavnostech bylo symbolem jejich jednoty, vzájemné komunikace a sounáležitosti.
5. prosince 2021
V Bosně působili mnozí čeští architekti jako Jan Kotěra, Josef Pospíšil nebo Karel Pařík, dále malíř
Alfons Mucha anebo fotograf František Topič.
Modleme se především za mladé občany Bosny a Hercegoviny, kteří přicházejí k nám, a za občany
České republiky, kteří pracují či žijí v BiH, aby přispívali k lepšímu a objektivnímu poznání obou států.

v době 1. 11. – 5. 12. 2021 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Bosně a Hercegovině

