
 

 

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.  
 

7. března 2022 
Bulharsko je pro Čechy a Slováky známou destinací letních dovolených, zejména na plážích 
Slunečného pobřeží a Zlatých Písků.  
Modleme se za letošní turisty, kteří do Bulharska přijedou z Česka i Slovenska, aby tam nejen 
odpočívali, ale aby našli i někoho z místních potřebných, komu lze jakkoli materiálně pomoct. 

8. března 2022 
Od roku 1983 je mezi památky UNESCO zapsané městečko Nesebar na černomořském 
pobřeží se starověkým Apollonovým chrámem a středověkými kostely.  
Modleme se za dostatek financí ve státním rozpočtu Bulharska na udržení a opravy všech 
památek, jejichž význam překračuje dějiny jednoho národa a jedné země.  

9. března 2022 
Nejvíce věřících křesťanů v Bulharsku patří do bulharské pravoslavné církve, tamní 
patriarchát je od roku 870 nejstarším slovanským patriarchátem. 
Modleme se za současného patriarchu Neofyta, ale i všechny věřící ve třinácti bulharských 
pravoslavných eparchiích, aby byli pro zbytek obyvatelstva dobrými svědky Ježíše Krista. 

10. března 2022 
Bulhaři jsou známí mj. i dlouhověkostí, která je nejvyšší v Evropě, což místní připisují 
zejména zdravé stravě, v níž nechybí hodně jogurtu, zeleniny, ryb a červeného vína.  
Modleme se za bulharské rodiny, v nichž žijí osamělí senioři, aby je nebraly jako zátěž, ale 
aby se o ně dokázaly postarat, i kdyby zůstali odkázáni na jejich pomoc dlouhá léta. 

11. března 2022 
Město Rakovski nedaleko Plovdivu je jediné v celém Bulharsku, kde se většina z 18 tisíců 
obyvatel hlásí k římskokatolické církvi a stojí zde největší katolický chrám na Balkáně.  
Modleme se za tuto ojedinělou katolickou farnost, aby si svou víru uchovali především mladí 
lidé, kteří se pak z domova stěhují i do jiných měst a zakládají si vlastní rodiny.   

12. března 2022 
Bulharsko je od roku 2007 členskou zemí Evropské unie, avšak doposud v ní zůstává zemí 
s nejnižšími příjmy i platy, nejnižším HDP na hlavu i nejhorší produktivitou práce.  
Modleme se za jak za bulharskou ekonomiku, aby místní obyvatele pracovali produktivně a 
efektivně, tak i za větší spolupráci evropských zemí, aby bohatší státy pomáhaly těm slabším.  

13. března 2022 
Bulharsko je jednou z nejstarších zemí v Evropě, vznikla roku 671, a je jedinou v Evropě, 
která nikdy nezměnila název.  
Modleme se za základní, střední i vysoké školství v Bulharsku, aby se žáci a studenti vedle 
výuky učili být i dobrými občany své země, připraveni ji kdykoli bránit a ochraňovat. 



14. března 2022 
Bulharsko čelí vážné demografické krizi, za posledních 20 let ubylo v zemi více než 2 
miliony obyvatel.  
Modleme se za mladé rodiny v Bulharsku i jinde v moderní Evropě, aby se nejen nebály mít a 
vychovávat více dětí, ale aby se opět naučily více vzájemně komunikovat a pomáhat si.  

15. března 2022 
Na území Bulharska v literární škole Veliki Preslav vyvinuli žáci svatých Cyrila a Metoděje 
písmo cyrilice, které Bulhaři používají do dnešních dob. 
Modleme se za bulharské spisovatele a básníky, aby ve svých dílech nekopírovali 
západoevropské trendy, ale aby přispívali k rozvoji národní kultury se všemi jejími specifiky. 

16. března 2022 
V roce 2021 se v Bulharsku konali prezidentské i parlamentní volby; ty parlamentní se 
musely třikrát zopakovat, protože se vítězům nikdy nepovedlo sestavit koaliční vládu.   
Modleme se za politickou stabilitu v Bulharsku i v ostatních evropských státech, aby občané 
mohli žít v klidu a nevznikaly mezi nimi nadbytečné spory a konflikty. 

17. března 2022 
Starý bulharský kalendář, jenž byl naposledy upravován v roce 4768 před Kristem je podle 
UNESCO nejpřesnějším kalendářem světa. 
Modleme se za dodržování slova a přesnosti při domluvených schůzkách v Bulharsku i u nás. 

18. března 2022 
Bulharsko během druhé světové války bylo sice součástí německo-italské Osy, odmítlo ale 
invazi do Sovětského svazu v rámci akce Barbarossa i deportaci svých židovských obyvatel. 
Modleme se za budoucnost Bulharska i ostatních zemí na Balkáně, aby se dokázaly mezi 
sebou dohodnout a již nikdy se nemusely rozhodovat, na čí straně budou během válek. 

19. března 2022 
Jižně od města Šumen se sto metrů nad povrchem země nachází do skal vytesaný 20 metrů 
velký madarský jezdec na koni, pocházející z počátku 8. století. 
Modleme se za ochranu bulharské přírody, zejména před turisty uzavřených rezervací 
v pohoří Pirin, kde rostou až třistaleté borovice a nacházejí se tam vzácné krasové útvary.   

20. března 2022 
Nejčastějším bulharským předkrmem před hlavním jídlem anebo přílohou k aperitivu je 
šopský salát, jenž roku 1956 vymysleli profesionální kuchaři státního sdružení Balkanturist.  
Modleme se za bulharské i české křesťany, aby si při konzumaci jídla či alkoholu včas 
uvědomili, že nestřídmost je jeden ze sedmi hlavních hříchů, jemuž jsme povinni se vyhnout. 

21. března 2022 
Za komunismu byla v Bulharsku katolická církev spojována s fašismem, bylo ji odňato 
právní postavení, zkonfiskován majetek a mnoho kněží bylo uvězněných a popravených.  
Modleme se současné vedení tří bulharských katolických diecézí, za nová kněžská povolání, 
ale i za české saleziány a jejich volontéry, kteří v Bulharsku pomáhají na misiích. 

22. března 2022 
V tradičních bulharských rodinách dostává dítě první jméno po dědečkovi či babičce 
z otcovy strany, příjmení ze jména otce, přičemž přípona je ova pro dívky a ov pro chlapce. 
Modleme se za soudržnost bulharských rodin, aby si uchovaly rodové tradice a aby jim víra 
v Boha pomáhala překonávat vážnější manželské i příbuzenské spory. 



23. března 2022 
Málokdo ví, že první digitální hodinky vynalezl Bulhar Petr Petrov, lék Nivalin proti dětské 
obrně Bulhar Dimitr Paskov a první elektronický počítač americký Bulhar John Atanasoff.  
Modleme se za rozvoj bulharské vědy a výzkumu, jakož i za větší spolupráci bulharských 
univerzit se zahraničními pracovišti na vědeckých programech a studentských pobytech.  

24. března 2022 
V roce 2006 byl jako největší bulharská osobnost vybrán Vasil Levski, vlastenec a národní 
hrdina, jenž vedl národ k osvobození z osmanské nadvlády v 19. století.  
Modleme se za úctu k osobnostem, které našim národům nejen slovem a písmem, ale 
především svými skutky a životem, ukazují pravé hodnoty křesťanského života.  

25. března 2022 
Na severu Bulharska u hraniční řeky Dunaj leží jezero Srebarna, v němž žije více než sto 
různých druhů ptactva, povětšinou ohrožených a mezinárodně chráněných.  
Modleme se za dostatek dobrovolníků mezi mladými lidmi, kteří se vzepřou konzumnímu 
způsobu života a více se budou věnovat duchovnímu životu, charitě či ochraně přírody.  

26. března 2022 
Velvyslanectví České republiky v Bulharsku se nachází v centru Sofie, na půli cesty mezi 
Národním divadlem a pravoslavnou katedrálou sv. Alexandra Něvského. 
Modleme se za českého velvyslance Lukáše Kauckého i jeho spolupracovníky v Sofii, Burgasu 
a Varně, aby mohli v bezpečí pod ochranou sv. Alexandra pracovat pro naše občany v zemi.   

27. března 2022 
Z Bulharska pocházel též světoznámý umělec Christo, proslulý zejména balením veřejných 
budov a staveb, jako byl například Pont-Neuf v Paříži anebo Bundestag v Berlíně.  
Modleme se za nedávno zemřelého umělce, jenž se nedožil zabalení pařížského Vítězného 
oblouku na podzim 2021, které plánoval už před 60 lety. 

28. března 2022 
Bulharsko je od roku 2004 členem NATO a většina obyvatel toto členství stále podporuje, i 
když usiluje i o dobré vztahy s Ruskem, na němž je země energeticky závislá. 
Modleme se za bezpečnostní situaci v Evropě, aby se hlavy všech států včetně Bulharska 
dokázaly domluvit na podpoře diplomatických a odmítání vojenských řešení různých sporů.  

29. března 2022 
Bulharsko zažilo dvě papežské návštěvy: v květnu 2002 přicestoval do země papež Jan 
Pavel II. a v květnu 2019 současný papež František. 
Modleme se za pohostinnost a přívětivost Bulharů i vůči uprchlíkům, o níž mluvil papež 
František hned v prvním proslovu po příletu do Sofie. 

30. března 2022 
Typické pro Bulhary je opačné kývání hlavou na znamení souhlasu či nesouhlasu než u nás. 
Modleme se za česko-bulharské vztahy, aby při vzájemné komunikaci na politické, obchodní i 
občanské úrovni převládala snaha o porozumění a ochota k pomoci.   

31. března 2022 
Bulharskou měnou je lev, jenž je rovněž národním zvířetem, vyskytujícím se i ve štítu na 
státním znaku. 
Modleme se za vymýcení směnárnických podvodů v bulharských letoviscích, které jsou stále 
velkým problémem, na který poukazuje většina cestovních a turistických agentur.     



1. dubna 2022 
Velmi křehký vztah má Bulharsko s Tureckem, které v době Osmanské říše tuto zemi 
okupovalo, přičemž Bulhaři nebyli Turky považováni za rovnocenné občany a mnozí trpěli.   
Modleme se za klid na turecko-bulharských hranicích, kudy se především muslimští migranti 
usilují dostat do vnitrozemí Bulharska, jakož i za mírumilovnost místních Turků. 

2. dubna 2022 
Velkou úctu v Bulharsku požívají také svatí Cyril a Metoděj, jejichž žáci po vyhnání z území 
Velké Moravy, která sahala až po hranici bulharského knížectví, utekli právě do této země. 
Modleme se za lidi, kteří i dnes reálně trpí pro jakoukoli víru, a to nejen otevřeným 
pronásledováním, ale i skrytou šikanou a vysmíváním. 

3. dubna 2022 
V listopadu 2021 došlo na bulharské dálnici k tragické nehodě, při níž nejdříve havaroval a 
následně vzplál autobus s makedonskými pasažéry, z nichž 45 uhořelo. 
Modleme se za klid a útěchu v duších pozůstalých z této nehody, aby se smířili se smrtí svých 
blízkých a nechovali v srdci ani touhu po pomstě, ani nehledali domnělé viníky této nehody. 
 
 

 

 
 

v době 7. 3. 2022 – 3. 4. 2022 budou v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Bulharsku 

ve stejné době lze v kostele přispět na charitativní projekt biskupa Ch. Projkova 


