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.
3. ledna 2021
Brazílie je největší a nejlidnatější stát v Jižní Americe a pátý na celém světě.
Modleme se za intenzívnější a účinnější spolupráci států v rámci mezinárodních společenství, aby
problémy obyvatel chudších či rozvojových zemí byly vnímány i jako problémy celého lidstva.
4. ledna 2021
Nad městem Rio de Janeiro ční 30 m vysoká socha Krista, zařazena mezi 7 novodobých divů světa.
Modleme se za obyvatele tohoto města, aby se při pohledu na Ježíše více zamýšleli nad Jeho
učením, aby jejich soužití mohlo být příkladem i pro obyvatele ostatních velkoměst světa.
5. ledna 2021
Na hranicích Brazílie a Argentiny leží největší systém vodopádů na světě Iguazú.
Modleme se za moudré hospodaření Brazílie s vodou, zejména při budování hydroelektráren, aby se
přitom pamatovalo i na potřebu a využívaní vody v sousedních státech.
6. ledna 2021
Brazilská vláda se už v roce 2005 rozhodla pro jednostranné zrušení víz z vícero zemí včetně České
republiky, aby tím přilákala do své země turisty a zahraniční investice.
Modleme se za poklidné a trpělivé řešení hospodářské krize Brazílie, jejíž státní rozpočet se již
mnoho desetiletí ocitá v obrovském finančním dluhu čítající několik set miliard amerických dolarů.
7. ledna 2021
V důsledku historických vztahů s Portugalskem je katolická víra nejrozšířenějším náboženstvím
v Brazílii a hlásí se k ní přibližně dvě třetiny obyvatelstva.
Modleme se za brazilské katolické duchovní i laiky, aby si více uvědomovali, že budoucnost církve
v jejich zemi záleží i na opravdovosti jejich každodenního křesťanského života.
8. ledna 2021
České MZV varuje, že se bezpečnost ve velkých brazilských městech v posledních letech zhoršila.
Modleme se za brazilské policejní složky, aby její členové nepodléhali korupci ani nečinnosti, ale
s nasazením vlastních životů chránili obyvatele i návštěvníky Brazílie.
9. ledna 2021
Brazílie je republika s prezidentským systémem, kdy prezident sám jmenuje ministry své vlády.
Modleme se za brazilskou vládu, aby se jí povedlo zahájit oživení domácího i zahraničního trhu, a to
jak modernizací ekonomiky, tak liberalizací dosud značně omezeného zahraničního obchodu.
10. ledna 2021
Brazilskou národní svatyní je druhý největší chrám světa zasvěcený Panně Marii z Aparecida.
Modleme se za bezpečnost a ochranu všech domácích i zahraničních poutníků, kteří zde mají
k dispozici 2000 parkovacích míst pro autobusy a 3000 míst pro osobní automobily.
11. ledna 2021
Hlavním městem Brazílie je Brasília, novodobé město založené teprve roku 1956, o jehož výstavbu
se zasloužil brazilský prezident českého původu Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Modleme se za všechny potomky českých a slovenských emigrantů, kteří se do Brazílie vystěhovali
buď v 19. století anebo sem utekli před nastupujícím komunistickým režimem po 2. světové válce.

12. ledna 2021
Na brazilské vlajce je modrá planetka a 27 hvězd, symbolizujících spolkové státy a federální
distrikt; tyto hvězdy měly být viditelné v Rio de Janeiru v den vyhlášení republiky 15. 11. 1889.
Modleme se za dobré řídící schopnosti těch, kteří mají na starosti nejen vedení země, ale i všechny
celorepublikové společnosti a organizace, zajišťující kompatibilitu a soudržnost Brazílie.
13. ledna 2021
Na podzim roku 2022 se v Brazílii konají prezidentské volby, přičemž už od roku 1996 probíhají
pouze elektronicky, což napadl současný prezident Bolsonaro a naznačil neuznání jejich výsledků.
Modleme se za klidný průběh letošních voleb v Brazílii, aby nevyvolaly nejen závažné pochybnosti o
jejich regularitě, ale ani takový střet kandidátů, který by vedl k politické destabilizaci země.
14. ledna 2021
Brazílii proslavilo hodně známých osobností z různých oblastí, mezi nimiž jsou i závodníci Formule
1 Emerson Fittipaldi či Ayrton Senna, jenž zahynul při závodech roku 1994 v San Marinu.
Modleme se jak za zajištění bezpečnosti při všech automobilových závodech, tak i za správnou
motivaci jezdců, aby je k této kariéře nehnala honba za výdělkem či za bohémským stylem života.
15. ledna 2021
Vážným problémem Brazílie je jak legální, tak i divoká těžba dřeva v unikátním Amazonském
pralese, jehož rozloha se za rok 2020 zmenšila o celou desetinu.
Modleme se za tuto oblast, která je pro svůj význam nazývaná plícemi zeměkoule a z níž jsou těžbou
vytlačovány i domorodé kmeny, aby ji chránily jak brazilské, tak i mezinárodní zákony a smlouvy.
16. ledna 2021
Brazílie na jedné straně patří mezi země s největším počtem dolarových miliardářů, na straně
druhé zde ve favelách žije 6,5 milionů lidí pod hranicí chudoby.
Modleme se za bohaté, aby se nejen uskromnili a občas dávali druhým almužnu, ale aby si byli více
vědomi toho, že bohatství mají často nezaslouženě, a že dávat chudým je jejich morální povinností.
17. ledna 2021
Oficiálním jazykem v Brazílii je portugalština, nicméně se v zemi mluví více než 210 dalšími jazyky.
Modleme se za budoucnost tohoto státu, aby různorodost jazyků, kultury i mentality jeho
obyvatelstva nevedla k drobení a štěpení území, ale aby se tyto skupiny dokázaly domluvit.
18. ledna 2021
Přibližně půl milionu členů má Brazilská apoštolská katolická církev, která vznikla roku 1945.
Modleme se za kněze a biskupy, kteří mají problém s autoritou papeže anebo některým dogmatem
církve, aby si byli vědomi toho, že svým odchodem z církve obvykle s sebou strhnou i další věřící.
19. ledna 2021
Brazílie je největším producentem kávy na světě, přičemž polovinu výpěstku sami spotřebují;
nejžádanější je Arabika, vypěstovaná v nadmořské výšce nad 1200 metrů.
Modleme se za kavárníky v Brazílii i kdekoli na světě, kteří v důsledku covidové pandemie musí zavřít
své provozovny a hledat si jiné zaměstnání.
20. ledna 2021
Brazílie se v zahraniční politice orientuje zejména na USA, Kolumbii, Izrael a Tchaj-wan, naopak
má napjaté vztahy s Čínou a Ruskem, vojensky se angažuje na Haiti a ve Východním Timoru.
Modleme se za prozíravost světových politiků, aby jejich příliš silné osobní ego nezpůsobovalo
mezinárodní konflikty a nevyhrocovalo už beztak napjatou situaci ve světě.
21. ledna 2021
Brazilská fauna obsahuje mj. také nejvíce druhů opic anebo nejjedovatějšího pavouka na světě.
Modleme se za brazilské vědce, kteří mezi cca čtyřmi miliony druhů rostlin a zvířat stále objevují
doposud nepoznané druhy, aby se jejich přičiněním zachránily především ty nejvíce ohrožené.

22. ledna 2021
Brazílie zabírá téměř polovinu území Jižní Ameriky a sousedí se všemi jihoamerickými státy kromě
Chile a Ekvádoru.
Modleme se za situaci na brazilských státních hranicích, aby se tam neprovozoval nelegální obchod.
23. ledna 2021
Synonymem dovolené u moře bývá pláž Copacabana s nabídkou míchaného nápoje caipirinhu.
Modleme se za jednotlivce i početné rodiny, které nikdy neměly možnost vycestovat na dovolenou
mimo svou vlast, především z nedostatku finančních prostředků.
24. ledna 2021
Poslední desetiletí raketově roste v Brazílii kriminalita, každou hodinu je zde zavražděno 7 osob.
Modleme se za brazilskou justici, aby spravedlivými rozsudky ochránila nevinné a nesmlouvavě
dokázala zastavit tento nebezpečný trend.
25. ledna 2021
Katolická církev v Brazílii je organizačně největší na světě, věřící jsou sdružení dohromady ve 278
diecézích, arcidiecézích či územních prelaturách.
Modleme se za jednotu všech brazilských biskupů a arcibiskupů, aby jednak zůstali věrni papeži,
jednak spolupracovali mezi sebou navzájem a byli tak ostatním příkladem Kristovy lásky i pokory.
26. ledna 2021
Brazílie patří mezi automobilové velmoci, přesto zde v roce 2021 po 100 letech ukončila výrobu
automobilka Ford.
Modleme se za propouštěné a nezaměstnané obyvatele Brazílie, jichž v roce 2021 bylo více než 65
milionů, pro něž v důsledku zlé ekonomické situace není vždy dost financí na vyplácení podpory.
27. ledna 2021
Brazilec Edson Arantes do Nascimento, čili Pelé, je považován za nejlepšího fotbalistu všech dob.
Modleme se za dostatek silných osobností v Brazílii, které budou pokračovat v Pelého charitativním
díle v boji proti chudobě a narkomanii mezi dětmi i proti korupci ve fotbalové lize.
28. ledna 2021
Název Brazílie vznikl podle domorodého názvu stromu, který poskytuje vzácné červené barvivo.
Modleme se za lepší organizaci těžby dřeva tohoto dnes vzácného stromu sapana ježovatého, jenž
byl kvůli neregulované exploataci v zemi téměř vymýcen.
29. ledna 2021
Velvyslankyní ČR pro Brazílii, Guyanu a Surinam je paní Sandra Lang Linkensederová.
Modleme se za požehnání pro práci paní velvyslankyně, generálního konzula v São Paulo Miloše
Sklenky, jejich spolupracovníky, jakož i za honorární konzulky a konzuly v Brazílii.
30. ledna 2021
Brazílie je vlastí Leonarda Boffa či Heldera Camary považovaných za otce teologie osvobození.
Modleme se za nalezení správného přístupu katolické církve k nuzným a sociálně znevýhodněným
osobám, aby kněží a biskupové místo vstupu do politiky více s chudými a mezi chudými žili.
31. ledna 2021
Při obchodních jednáních v Brazílii se obvykle otevřeně projevují emoce a pije alkohol.
Modleme se za jakákoli česko-brazilská jednání, aby jejich účastníci byli schopni domluvit se na
podstatných věcech, vzájemně se respektovat a nezneužívat zvyklosti svého protějšku.
1. února 2021
Občanem Brazílie byl i Jan Antonín Baťa, jenž z vlasti utekl před nacismem a jehož tam dodnes
připomíná nejen most přes řeku Paraná, ale i města Batatuba, Bataguassu anebo Batayporã.
Modleme se za brazilské i naše občany, aby se dokázali zbavit malosti a závisti, a nestyděli se
prokazovat úctu vůči těm lidem, kteří něco dokázali i za cenu obětí či nepřízně osudu.

2. února 2021
Napříč Brazílií od západu na východ země teče největší řeka planety Amazonka, která má ještě
před rozvětvením do delty šířku koryta více než 18 km.
Modleme se za obyvatele několika obcí a města Iquitos, kteří žijí poblíž ústí řeky do oceánu, do nichž
nevedou žádné pozemní silnice a kteří jsou nejčastěji ohrožování povodněmi.
3. února 2021
Brazílie je domovem tance samby, nápoje guarany, ale i ve světě oblíbeného formátu telenovel.
Modleme se za udržení brazilských národních tradic, za dostatek finančních zdrojů pro brazilskou
kulturu a dostatek nadšenců pro její šíření i prostřednictvím masmédií.
4. února 2021
I přes silnou protiočkovací kampaň v Brazílii bylo ke konci roku 2021 zaočkováno proti covidu 66 %
tamních obyvatel; výhodou je finální fáze výroby vakcíny CoronaVac právě na území Brazílie.
Modleme se za uklidnění situace v souvislosti s covidovým onemocněním ve světě, aby ubývalo jak
úmrtí, tak i nenávisti, které kolem sebe šíří někteří aktéři a propagátoři konspiračních teorií.
5. února 2021
Brazilská měna procházela velkými změnami, mezi lety 1942-1994 se vystřídalo 7 druhů měny. Na
bankovkách nejsou portréty politiků, ale symbol republiky a různá brazilská zvířata.
Modleme se za brazilskou státní pokladnu, které už půl století roste neudržitelný obří dluh, za
daňovou reformu, kterou přerušil covid, jakož i za zastavení poklesu zahraničních investic v zemi.
6. února 2021
Brazílie má velké množství objektů zapsaných na seznamu UNESCO, mezi nimiž jsou historická
centra starých měst, ruiny jezuitské misie, národní parky, ale i moderní architektura v Pampulhe.
Modleme se za zdravé uvažování nejen brazilského lidu, aby chránil nejvýznamnější památky svých
dějin, pomáhal aktuálně potřebným a myslel na ochranu přírody a klimatu i pro budoucí generace.

v době 3. 1. – 6. 2. 2022 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Brazílii
celý měsíc přispíváme prostřednictvím Biskupské konference Brazílie na projekty pro chudé

