
 

 

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. dubna 2022 
Burkina Faso je vnitrozemský stát v západní Africe, jenž se do roku 1984 jmenoval Horní 
Volta a jehož současný název v překladu znamená Země spravedlivých.  
Modleme se za bezpečí pro všechny obyvatele této země, aby jejich životy nebyly ohrožené 
ani válkou ani žádným bezprávím ze strany cizích nebo domácích politiků či společenství.    

5. dubna 2022 
Klíčovým vývozním artiklem Burkiny Faso jsou surová bavlna, zlato a různé druhy oříšků, 
přičemž zlato se na celkových příjmech z exportu podílí zhruba třemi čtvrtinami.    
Modleme se za dobré hospodaření v této zemi, která se kromě koronavirové krize 
v uplynulých dvou letech musela vyrovnávat i z nárůstem chudoby a terorismu.  

6. dubna 2022 
Bobo-Dioulas je druhé největší město Burkiny Faso, známé především zajímavou stavbou 
mešity, obalené blátem, které vysušily slunečné paprsky.  
Modleme se za chudé obyvatele, žijící hned vedle této mešity v blátěných domcích bez vody 
a elektřiny, kteří si vaří na ohni venku v uličkách a vodu si pracně přinášejí z dalekých studní.   

7. dubna 2022 
V zemi prakticky neexistuje ateismus a všichni obyvatelé Burkiny Faso vyznávají buď islám 
anebo křesťanství, smíšené s tradičními africkými rituály a pověrami. 
Modleme se za to, aby žádná víra v této zemi nebyla pro někoho zdrojem či důvodem 
k nenávisti, vysmívání, diskriminaci či pronásledování.   

8. dubna 2022 
Jediná památka Burkiny Faso zapsaná do seznamu UNESCO jsou ruiny v Loropéni, tisíc let 
starý komplex kamenných zdí, které tvořily osady celá staletí obchodující se zlatem. 
Modleme se za štědrost všech bohatých obchodníků kdekoli ve světě, včetně Burkiny Faso a 
České republiky, aby otevřeným srdcem vnímali a podporovali nuzné a potřebné.  

9. dubna 2022 
Významnou postavou Burkiny Faso byl prezident Thomas Sankara, který zakázal ženskou 
obřízku, polygamii i nucená manželství a jehož ve 37 letech zavraždil jeho nástupce. 
Modleme se za silné osobnosti občanského i církevního života ve všech státech světa, které 
svou autoritou i morálním kreditem přispějí k uklidnění domácích i mezinárodních konfliktů. 

10. dubna 2022 
Katoličtí misionáři, mezi nimiž vynikal zejména Joanny Thévenoud, se do Burkiny Faso 
dostali teprve roku 1896 spolu s francouzskými kolonialisty. 
Modleme se za domorodce, aby nepodlehli masovým trendům, které ve snaze vyrovnat se 
s kolonialismem často zapomínají na to dobré a prospěšné, co jim to období přineslo.   



11. dubna 2022 
Až do roku 1997 byly součástí státního znaku Burkiny Faso motyka překřížená samopalem 
a heslo „Vlast nebo smrt, my zvítězíme“.  
Modleme se za dobré vztahy této země s okolními státy Mali, Nigerem, Beninem, Ghanou, 
Togem a Pobřežím Slonoviny, aby jejich obyvatele mohli pracovat a nemuseli zbrojit.  

12. dubna 2022 
V lednu 2022 proběhl v Burkině Faso vojenský puč, během něhož povstalci sesadili a zajali 
prezidenta, rozpustili vládu a parlament, uzavřeli hranice a pozastavili platnost ústavy. 
Modleme se za brzké propuštění politických vězňů včetně prezidenta, návrat demokracie a 
uklidnění politického i vojenského napětí v této zemi. 

13. dubna 2022 
Západně od hlavního města Ouagadougou se nachází vesnice Bazoulé, jejíž obyvatelé 
kuřaty a kozy chovají posvátné krokodýli, v nichž jsou podle nich ukryty duše jejich předků.   
Modleme se za rozumný přístup moderní společnosti i církve k těmto lidem, aby se jim citlivě 
předkládala víra v Ježíše Krista a její praktikování, k němuž patří i ochrana přírody a zvířat. 

14. dubna 2022 
Jako projev náboženské svobody jsou v Burkině Faso státními svátky např. Den obětování 
Izáka, Nanebevstoupení Páně, Narození proroka Mohameda, Ramadán i Štědrý den. 
Modleme se za náboženské představitele všech náboženství v zemi, aby své věřící vedli 
k vzájemné toleranci a úctě jednoho člověka k druhému bez ohledu na jeho víru.  

15. dubna 2022 
Mezi vážné problémy Burkiny Faso patří nedostatek pitné vody a hrozba hladomoru. 
Modleme se za mezinárodní společenství a různé charitativní, především křesťanské 
organizace, aby hledaly a realizovaly projekty, které budou toto ohrožení efektivně řešit.  

16. dubna 2022 
Turistů v Burkině Faso není mnoho, největší jejich chybou však je fotografování veřejných 
budov a místních obyvatel bez předchozího dovolení. 
Modleme se za respektování osobní svobody každého jednotlivce, aby nepřevážila zvědavost 
a snaha zachytit senzaci před platnými zákony země a důstojnosti fotografovaných lidí.  

17. dubna 2022 
I přesto, že katolíků v Burkině Faso není ani 20 % a země je převážně muslimská, již 
dvakrát, a to v letech 1980 a 1990 navštívil zemi papež Jan Pavel II. 
Modleme se za současného papeže Františka, arcibiskupa hlavního města kardinála 
Nakellentubu Ouédraogo i předsedu biskupské konference biskupa Birfuoré Dabiré. 

18. dubna 2022 
Elektřinu má v domácnostech jen kolem 3 % obyvatelstva Burkiny Faso, telefonních 
přípojek je pouhých 100 tisíc, ale téměř každý člověk v zemi má mobilní telefon.  
Modleme se za nás samotné, abychom tyto cizince ani uprchlíky neposuzovali podle mobilů 
či oblečení, ale více se snažili pochopit jejich obtížnou situaci, mentalitu i preference. 

19. dubna 2022 
V ústavě Burkiny Faso se zmiňuje i senát, složený z reprezentantů vládních, zvykových, 
náboženských i profesních autorit, prozatím však nikdy nebyl ustaven. 
Modleme se za pokračování demokratických změn v této zemi, které byly pozastaveny, aby 
Burkina Faso mohla být právním státem se zaručenými základními právy každého občana. 



20. dubna 2022 
Během občanských válek ve svých vlastech se do Burkina Faso přestěhovalo několik set 
syrských a libanonských uprchlických rodin, které se vesměs hlásí ke křesťanství. 
Modleme se za rozumnou a systematicky organizovanou migrační politiku na celém světě, 
aby se státy v rámci mezinárodních společenství shodly na konkrétní pomoci uprchlíkům.  

21. dubna 2022 
Na severu Burkiny Faso se nachází minimálně pět starověkých nalezišť zpracovávání 
železné rudy z období kolem roku 800 před Kristem. 
Modleme se za zahraniční investory a velké průmyslové firmy, které v této africké zemi 
podnikají, aby pro své pracovníky zajišťovaly důstojné podmínky a spravedlivou mzdu. 

22. dubna 2022 
Nejpočetnějším etnikem Burkiny Faso je kdysi válečný kmen Mossi, dnes tvořený převážně 
farmáři, jenž se však více než místní vládě podrobuje kmenovému králi Mogho Naba. 
Modleme se za nejen za tento kmen, ale i ostatních zhruba 60 etnických skupin, aby se 
dokázaly domluvit na jediném vedení země, které bude pravidelně demokraticky zvoleno. 

23. dubna 2022 
První domorodí katoličtí kněží byli v Burkině Faso vysvěceni roku 1946 a první domorodý 
biskup Dieudonné Yugbare v roce 1956. 
Modleme se za všechny katolické duchovní v tomto převážně muslimském prostředí, aby 
slovem i životem správně hlásali Ježíšovo evangelium, a byli tak světlem a solí celé země. 

24. dubna 2022 
Na místních trzích v Burkina Faso lze sjednávacím způsobem koupit leccos od jídla až po 
všudypřítomné mopedy, které si pořizují zejména muži mladšího a středního věku.  
Modleme se za řidiče těchto dopravních prostředků, aby dbali aspoň o jejich základní údržbu 
a nepoužitelné mopedy nekončily pohozené leckde v přírodě či na smetištích.  

25. dubna 2022 
Burkina Faso patří mezi 74 států, kde je evidována jak nucená, tak i dětská práce, přičemž 
není výjimkou, že do zlatých dolů jsou pracovat i sedmileté děti.  
Modleme se za urychlené vyřešení tohoto zločinu, aby děti mohly chodit do školy, vzdělávat 
se a připravovat se na zaměstnání v lepších pracovních podmínkách, než jsou ty dnešní.  

26. dubna 2022 
Česká republika má z Burkinou Fasa uzavřené diplomatické styky, české velvyslanectví se 
nachází v hlavním městě Ghany a burkinské v rakouské Vídni.    
Modleme se za pana velvyslance Jána Füry, honorárního konzula v Ouagadougou Romarica 
Sondo, jakož i za burkinského velvyslance Dieudonné Kere.  

27. dubna 2022 
Na jihu Burkiny Faso se nachází zvláštní komplex skalních sloupů Dômes de Fabedougou. 
Modleme se za přírodu v této africké zemi, aby ji dostatečně chránili jak domorodí 
obyvatele, tak přijíždějící cizinci.   

28. dubna 2022 
Poslední roky v Burkině Faso přibývá teroristických útoků na křesťany, loni bylo zabito více 
než 500 osob, vypálené kostely, v únoru 2022 džihádisté přepadli malý seminář v Bogui.   
Modleme se za jak za všechny oběti těchto útoků, tak i za sílu a odvahu pro ty, kteří se hlásí 
ke křesťanství, ale především za zastavení těchto útoků.  



 
29. dubna 2022 

V prosinci 1985 došlo na hranicích s Mali k válce, když burkinafaská armáda obsadila 
několik příhraničních vesnic v oblasti Agacher a spor se definitivně ukončil až v roce 2004.   
Modleme se za klid zbraní na všech hraničních přechodech i za pomoc tisícům uprchlíků, 
kteří do chudé Burkiny Faso utíkají ještě z chudšího státu Mali.   

30. dubna 2022 
Hlavním městem Burkiny Faso je Ouagadougou, jehož název v domorodé řeči znamená 
„město, kde žije náčelník“ a roku 1441 jej tak pojmenoval náčelník kmene Ninsi. 
Modleme se za požehnání pro všechny obyvatele Burkiny Faso, jichž je 21,5 milionů, přičemž 
rovné 3 miliony žijí právě v hlavním městě, většina však pod hranicí chudoby. 

1. května 2022 
Zcela na západních hranicích Burkiny Faso je unikátní vesnice ve skalním srázu, kam se ve 
14. století před nepřáteli uchýlil kmen Niansogo, žijící zde až do poloviny 20. století. 
Modleme se za to, aby už nikdy nemuseli z této země utíkat žádní lidé, pronásledováni či 
utiskováni pro svůj původ, rasu, jazyk, anebo pro svou náboženskou či kmenovou příslušnost.   
 
 

 

 
 

v době 4. 4. 2022 – 1. 5. 2022 budou v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Burkině Faso 


