
 

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. prosince 2021 
Botswana, která se v místním jazyce nazývá Batswana, byla do roku 1966 britským 
protektorátem, známým pod názvem Bečuánsko.   
Modleme se za dnešní obyvatele Spojeného království, kteří se o Botswaně učí anebo ji 
osobně navštíví, aby touto zemí nepohrdali, ale chovali k ní a k jejím obyvatelům úctu.   

7. prosince 2021 
Botswanská vláda se rozhodla minimálně 40 % rozlohy svého státu proměnit na 
národní parky, kde se nachází největší populace slonů afrických.  
Modleme se za návštěvníky těchto parků, kteří je s oblibou brázdí ve svých terénních 
vozidlech, aby dbali místních vládních nařízení a bezpečnostních pokynů.   

8. prosince 2021 
Často využívanou nabídkou cestovních agentur je prolet soukromým letadlem nad 
botswanskou krajinou. 
Modleme se za větší zodpovědnost jak soukromých, tak i státních a mezinárodních 
společností při ochraně klimatu a životního prostředí celé planety. 

9. prosince 2021 
V poušti Kalahari se nachází pohoří Tsodilo, přezdíváno též pouštním Louvrem pro velké 
množství prehistorických skalních kreseb, chráněných jako památka UNESCO. 
Modleme se za uchování těchto památek nejen jako uměleckých děl, ale i jako důkazů, že 
víra ve věčný život a v duchovno je člověku vlastní a máme ji v sobě rozvíjet. 

10. prosince 2021 
Vnitrozemská Botswana láká návštěvníky především na své jedinečné safari s volně se 
pohybujícími slony či lvy, protnuté unikátní deltou řeky Okavango. 
Modleme se za vyřešení světové koronavirové pandemie, aby se opět uvolnila pravidla 
pro cestování, a turisté mohli Botswanu nejen obdivovat, ale i podpořit svými výdaji. 

11. prosince 2021 
Z hygienických důvodů se nedoporučuje v Botswaně pít vodu z vodovodu, rovněž se 
koupat ve stojatých vodách kvůli nebezpečí bilharzie a napadení krokodýly či hrochy. 
Modleme se za lidi, kteří přijíždějí z Botswany, aby po svém návratu do vlasti více hlídali 
příznaky močové či střevní infekce, a tím zabraňovali jejímu dalšímu šíření. 
 
 



12. prosince 2021 
Dominantní politickou silou je strana Botswana Democratic Party, jež v zemi vládne 
nepřetržitě od získání nezávislosti. 
Modleme se za politickou stabilitu v Botswaně, aby tato země byla příkladem pokojného 
soužití i pro ostatní africké státy a národy. 

13. prosince 2021 
První katoličtí misionáři dorazili do Botswany teprve v roce 1928. 
Modleme se za katolické kněze, kteří zde působí, aby v duchu Kristova evangelia hledali 
způsoby, jak s láskou a milosrdenstvím ohlašovat místním obyvatelům Ježíšovo Slovo. 

14. prosince 2021 
Velkým problémem v Botswaně je šíření HIV, počet nakažených stále stoupá. 
Modleme se jak za účinnou pomoc při léčbě nakažených, tak za hledání morálně 
nejlepšího řešení při prevenci této nemoci, a to nejen v Africe. 

15. prosince 2021 
Kalahari v Botswaně je největší pouští v jižní Africe a obývá ji kmen zvaný Křováci. 
Modleme se za tento vymírající kmen, který byl vládou nuceně vystěhován ze svého 
původního prostředí a nyní se ocitá v nebezpečí alkoholismu, nudy, depresí i nákazy HIV. 

16. prosince 2021 
Dvě největší města v Botswaně, Gaborone a Francistown vznikla za posledních 100 let. 
Modleme se za úctu k domácí tradici bydlení v Botswaně, kdy je kladen velký důraz na 
společenství velkých rodin a vzájemná podpora v nesnázích. 

17. prosince 2021 
Bez speciálního povolení nelze z Botswany vyvážet ani kožené předměty, minerály či 
suvenýry z exotického dřeva. 
Modleme se za naše občany, kteří budou do této země cestovat, aby si předem 
nastudovali všechna tato nařízení a striktně je dodržovali. 

18. prosince 2021 
Řeka Okavango, pramenící v Angole, tvoří na území Botswany největší říční deltu na 
světě o rozloze téměř 70 tisíc km2, tvořící tisíce ostrovů a hluboké bažiny. 
Modleme se za země, kudy tato řeka protéká, aby její vodu využívaly pouze v takové 
míře, aby tím neutrpělo obyvatelstvo jinak suché Botswany, ani samotná příroda. 

19. prosince 2021 
Důležitou část státního hospodářství tvoří těžba diamantů. Majitelem 50 % společnosti 
Debswana je stát Botswana a až 80 % zisku z těžby jde do státního rozpočtu. 
Modleme se za hospodářskou situaci země, která se radikálně zhoršila z důvodu 
proticovidových opatření, mezi něž patřilo též zastavení těžby a zavřená klenotnictví. 

20. prosince 2021 
Místní obyvatelé hodně jedí obilninu čirok, z níž vaří kaši zvanou bogobe, ale 
pochutnávají si i na lanýžích, červech a housenkách. 
Modleme se za dostatečné potravinové zásobování všech afrických zemí včetně 
Botswany, kde i přes relativně dobrou životní úroveň žije 16 % lidí pod hranicí chudoby. 
 



21. prosince 2021 
Ve věkové skupině do 35 let je v Botswaně bez práce více než 40 % obyvatelstva. 
Modleme se především za národní a nadnárodní firmy, aby při svém plánování uvažovali i 
nad tím, jak vytvořit dostatek pracovních míst pro všechny, kteří chtějí pracovat. 

22. prosince 2021 
Botswana je jednou z mála zemí, kde žije ohrožený druh psa hyenovitého, vyznačující 
se mj. silným stádovitým cítěním a složitě vyvinutým společenským chováním. 
Modleme se za ochranu všech ohrožených druhů zvířat v Africe i jinde na světě, aby jim 
lidé neničili přirozený biotop a neúměrně nezasahovali do oblastí, kde žijí. 

23. prosince 2021 
Nejvíce křesťanů v Botswaně se hlásí ke kongregacionalistické a anglikánské formě.  
Modleme se za tyto křesťany, kteří stále více odcházejí od původní organizované církve a 
přiklánějí se ke tradičnímu náboženství, uctívajícímu předky svých kmenů. 

24. prosince 2021 
Botswanská katolická diecéze ve Francistown se ve velké míře angažuje v péči o 
postižené nemocí AIDS a provozuje několik mezinárodních preventivních programů. 
Modleme se za nás všechny, kteří se hlásíme ke katolické církvi anebo víře, abychom se 
podle příkazu Ježíše více angažovali v sociální a charitativní oblasti. 

25. prosince 2021 
V Botswaně se používá jiný typ zásuvek než v Evropě, a jezdí se tam vlevo. 
Modleme se za udržení dobrých vztahů mezi Botswanou a Spojeným královstvím, které 
kdysi toto území anektovalo, aby se historie nestala zdrojem žádných konfliktů. 

26. prosince 2021 
Kromě voleného parlamentu, kterým je Národní shromáždění, má Botswana i druhý 
zákonodárný orgán, a to patnáctičlenný Sněm náčelníků. 
Modleme se za pokojné soužití jednotlivých kmenů, žijících na dnešním území Botswany, 
které v minulosti mezi sebou vedly četné války o půdu a zdroje vody. 

27. prosince 2021 
Národní park Makgadikgadi je známý výskytem solných pánví, které jsou pozůstatkem 
paleolitického jezera na severu Botswany. 
Modleme se dostatek příležitostí ke kvalitnímu vzdělávání a rozvoji vědy v Botswaně, aby 
se výzkumu v archeologii, geologii či jiných vědách mohli věnovat místní odborníci. 

28. prosince 2021 
V důsledku šíření mnoha nakažlivých nemocí se v Botswaně naděje na dožití u mužů i 
žen pohybuje pouze kolem 50 let života. 
Modleme se za stabilní manželství a odpovědný přístup k pohlavnímu životu tamních 
obyvatel, i za dobrou výchovu dětí, která může pomoct tuto věkovou hranici prodloužit. 

29. prosince 2021 
Mezi zvláštnosti dopravních předpisů v Botswaně patří i absolutní přednost divoké 
zvěře na všech druzích silnic. 
Modleme se za cizince, kteří krátkodobě žijí v zemi, aby se vyhýbali nejen temným čtvrtím 
několika botswanských velkých měst, ale i nočním pěším vycházkám v přírodě. 



30. prosince 2021 
ČR má sice s Botswanou diplomatické styky, velvyslanec však sídlí v jihoafrické Pretorii. 
Modleme se za českého velvyslance JUDr. Pavla Řezáče a jeho spolupracovníky, ale i za 
honorárního konzula v botswanském Gaborone prof. Branka Cavriće. 

31. prosince 2021 
V Botswaně platí zákaz fotografování státních a vládních budov, z důvodu porušení 
tohoto zákazu bylo v letech 2020-2021 zatčeno několik novinářů a fotografů. 
Modleme se za umožnění svědomité práce i nezávislým botswanským médiím a za 
nalezení rovnováhy mezi dodržováním zákonů a právem na pravdivé informace.  

1. ledna 2022 
Až do roku 2020 měla Botswana na rozvojovou zemi neobvyklé finanční problémy 
spočívající v přebytku více než miliardy dolarů ve vládním rozpočtu. 
Modleme se obecně za budoucnost této země, aby tato zdánlivě kuriozní situace nevedla 
k fatálním chybám v investicích po covidové krizi a k podmanění si země cizím kapitálem. 

2. ledna 2022 
Jedním z prvních misionářů v Botswaně byl člen skotské kongregační církve, cestovatel 
David Livingstone (1813-1873), jenž se na čtyři roky v afrických stepích ztratil.   
Modleme se za obyvatele Botswany, aby různorodost jejich náboženství, od domorodé 
kmenové víry až po institucionální křesťanství, nevedla k napětí a vzájemné nevraživosti. 

 
 

v době 6. 12. 2021 – 2. 1. 2022 budou v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Botswaně 


