
1. června 2021 
Mezi tisíci obětmi občanských a etnických válek v Burundi je také král Ntaré V., prezident 
Melchior Ndadaye, ale i papežský nuncius irského původu Michael Courtney.  
Modleme se za přirozenou úctu k autoritám a vrcholným představitelům církve i státu, aby nemuseli 
využívat ochranek, a bát se o svůj život, ani v průběhu, ani po skončení výkonu své funkce. 

2. června 2021 
Víza potřebná pro cestu do Burundi vyřizuje pro české občany ambasáda v Berlíně. 
Modleme se za diplomaty této středoafrické země, kteří působí zejména ve vyspělých a bohatých 
zemích, aby byli ve své práci poctiví a nepodlehli pokušení korupce, luxusu a klientelismu. 

3. června 2021 
Současný prezident Burundi Evariste Ndayishimiye je katolík a po nástupu do úřadu požádal 
katolické biskupy, aby se aktivně účastnili různých vládních programů. 
Modleme se za rozumnou spolupráci církve a státu v této zemi, aby si katolická církev udržela 
nadstranickost a nezkompromitovala se v pochybných či antisociálních aktivitách. 

4. června 2021 
Legendou burundské vodní turistiky je válečná loď Graf von Götzen z roku 1915, která byla 
potopena, obnovena, a státem Burundi koupena od Tanzánie, a dodnes jezdí po jezeře Tanganika. 
Modleme se za dodržování bezpečnostních pravidel a pravidelných technických kontrol všech 
burundských veřejných dopravních prostředků na vodě, na souši i ve vzduchu.  

5. června 2021 
Mezi varováním českého MZV před cestou do Burundi je i upozornění na vysokou míru 
kriminality, nutnost převaření vody i mléka a zákonem trestané homosexuální chování.    
Modleme se za všechny české občany, kteří cestují kamkoli do světa, aby se před výjezdem 
podrobně informovali o specifikách dané země a nezpůsobili problémy sobě ani naší republice.   
 
 

 
v době 2. 5. – 5. 6. 2022 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Burundi 



 

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.  
 

2. května 2021 
V roce 2018 došlo ke změně hlavního města Burundi, jímž se stalo dávné královské sídlo Gitega. 
Modleme se za politickou stabilitu této africké země, aby vládní rozhodnutí a zásadní změny nevedly 
k masivním nepokojům ani k ekonomickému krachu Burundi.  

3. května 2021 
Průzkumy OSN opakovaně uvádějí obyvatele Burundi jako nejméně šťastný národ na světě. 
Modleme se za větší empatii nás, kteří žijeme spokojeně a v míru, abychom neupadli do lhostejnosti 
vůči těmto chudým a nešťastným státům, a snažili se jim pomáhat aspoň pravidelnou modlitbou.  

4. května 2021 
První křesťanští misionáři u jezera Tanganika byli v roce 1881 vyvražděni domorodými kmeny. 
Modleme se za současné křesťanské sbory a farnosti v Burundi, aby byly zprostředkovateli 
pokojného soužití všech obyvatel země a nijak nepřispívaly k napětí, sporům a válkám v zemi.    

5. května 2021 
České ministerstvo zahraničí kvůli přetrvávajícím nepokojům doporučuje svým občanům, aby se 
na svých cestách Burundské republice vyhýbali. 
Modleme se za cestovatele a turisty, kteří rádi poznávají nové destinace a na svých cestách 
vyhledávají dobrodružství, aby tato upozornění brali vážně a zbytečně neriskovali své životy. 

6. května 2021 
Od 15. do 19. století bylo území Burundi královstvím, v němž o moc a vliv soupeřily dva 
nejvýznamnější kmeny – Hutu a Tutsi. 
Modleme se za náčelníky těchto dvou velkých kmenů, aby dokázali překonat historickou nevraživost 
a byli svým členům dobrými vůdci a příkladem, jak hledat společné zájmy a vzájemnou spolupráci.  

7. května 2021 
Velvyslancem ČR pro Burundi je od roku 2019 Mgr. Martin Klepetko, sídlící v keňském Nairobi.  
Modleme se za jak za české, tak i domácí pracovníky českého velvyslanectví, zejména za pana 
velvyslance, jeho rodinu a jeho nejbližší spolupracovníky. 

8. května 2021 
Poslední evropskou zemí, která dnešní Burundi do roku 1962 kolonizovala, byla Belgie. 
Modleme se za dobré mezinárodní vztahy mezi bývalými kolonizátory a koloniemi, aby se správným 
vysvětlováním dějin ukázalo, že toto období přineslo pro africké země i mnoho dobrého. 

9. května 2021 
Ve městě Bujumbura se každoročně konají soutěže a přehlídky skupinového bubnování. 
Modleme se za udržení této tradice, patřící ke kulturnímu dědictví lidstva, zapsanému na seznamu 
UNESCO, aby i mladí Burunďané tímto způsobem rozdávali kolem sebe štěstí a dobrou náladu. 

10. května 2021 
Jediným burundským sportovcem, jenž získal olympijské zlato, byl běžec Vénuste Nyongabo, jenž 
ho vybojoval v roce 1996 v americké Atlantě v běhu na 5000 metrů.  
Modleme se za dobré podmínky pro rozvoj dětských a mládežnických talentů v této zemi, aby je 
mohlo Burundi více podporovat a vysílat do mezinárodních soutěží. 



11. května 2021 
I když je Burundi jednou z absolutně nejchudších zemí světa, přesto přijímá uprchlíky ze 
sousedních zemí, zejména ze Rwandy, kde dochází k pronásledování kmene Tutsiů. 
Modleme se za ochotu mezinárodního společenství více a účinněji se zabývat uprchlickou otázkou, 
aby se našlo vhodné řešení pro miliony uprchlíků, kteří ročně opouštějí svou původní vlast.  

12. května 2021 
Zatímco konverze ke katolicismu probíhaly většinou u kmene Hutu, u aristokratičtějších Tutsiů 
měly větší úspěchy protestantské misie, a mnozí burundští vůdci se hlásili k některé církvi.  
Modleme se za jednotu a dobrou spolupráci všech křesťanských církví na území tohoto státu, aby si 
vzájemně nezáviděly úspěchy v misích či na politické úrovni, ale ať jsou příkladem pokojného soužití.  

13. května 2021 
Od roku 2014 platí v Burundi zákaz běhat ve skupince, protože prezident republiky se obával, že 
tato aktivita může vést k podpoře aktivit, vedoucích k rozvrácení státu. 
Modleme se za moudré vedení země, aby prezident i vláda přijímali smysluplné zákony a rozumná 
nařízení, která nebudou omezovat základní lidská práva žádnému obyvateli země.  

14. května 2021 
Podle tradičního náboženství burundských kmenů je stvořitelem všeho božstvo Imana, které dává 
život, avšak žádným způsobem pak už do běžného života nezasahuje.   
Modleme se za vzdělanost místních katolíků, aby dobře rozeznali rozdíly mezi zjevenou křesťanskou 
vírou a původním pohanstvím, ale i za chápavost a trpělivost nás ostatních s jejich nedokonalostí. 

15. května 2021 
Vyhledávaným cílem bohatých trekingových výprav z Evropy či Ameriky jsou četné národní parky 
s volným pohybem divoké zvěře, zejména antilop a hrochů.  
Modleme se za bohaté návštěvníky chudých afrických zemí, aby si při svých cestách nejen užívali, ale 
aby také našli způsob, jak materiálně pomoct aspoň některému z místních obyvatel. 

16. května 2021 
I když se islám do Burundi dostal dříve než křesťanství, hlásí se k němu pouze malá část obyvatel. 
Modleme se za uchování pokojemilovných tradic burundských muslimů, kteří se i v četných 
občanských válkách vyhýbali přímým střetům a podpoře některé z válčících stran.  

17. května 2021 
Poslední roky podporuje v Burundi hnutí Fair Trade pěstování kávovníků drobnými plantážníky.  
Modleme se za spravedlivé fungování mezinárodního obchodu s kávou, aby se bralo v potaz, že na 
úspěšném exportu burundské kávy je závislých cca 800 tisíc místních rodin.  

18. května 2021 
V únoru 2022 zrušila EU opatření z roku 2016, která omezovala finanční pomoc a která byla přijatá 
v důsledku krvavých nepokojů, neakceschopnosti parlamentu a pronásledování opozice. 
Modleme se za pokračování v cestě dodržování lidských práv, řádné správy věcí veřejných, usmíření 
mezi etniky i právního státu, kterou Burundi nastoupilo po volbách v roce 2020.  

19. května 2021 
Mezi významnými cestovateli, kteří pro Evropu mj. objevili území kmenů žijících v dnešním 
Burundi, tak i samotné jezero Tanganika, byli i Britové David Livingstone a Henry Morton Stanley.  
Modleme se za dobré sousedské vztahy Burundi s Kongem, Rwandou i Tanzanií, zejména v otázce 
využívání vod a ochrany endemických druhů živočichů žijících v jezeře Tanganika.  

20. května 2021 
Zvláštností v Burundi je automatické členství bývalých prezidentů v dolní komoře parlamentu. 
Modleme se za pokojné předávání moci a vlády nejen v tomto africkém státě, ale i v jiných zemích 
světa, aby při změnách nedocházelo k protestům, rabování, zatýkání či dokonce vraždám.  



21. května 2021 
I když nejrozšířenějším domorodým jazykem je kirundi, většina obyvatel ovládá francouzštinu, 
kterou do škol i úřadů zavedla ještě Belgie, jíž bylo toto území po 1. světové válce svěřeno OSN.   
Modleme se za porozumění a ochranu členů rodin, které vznikly spojením vícero etnických skupin.    

22. května 2021 
V Burundi se za posledních deset let vyšplhala gramotnost na 85 % dospělé populace.  
Modleme se za ochotu, píli a pracovitost burundských mužů a žen, kteří se dovednosti číst a psát 
často učí ve večerních hodinách a ve velmi skromných školních podmínkách. 

23. května 2021 
Bílý kříž na vlajce Burundi představuje mír, červená barva prolitou krev a zelená barva naději. 
Modleme se za budoucnost této země, aby se již nikdy nemusela prolévat krev místního 
obyvatelstva, a mladí lidé kteréhokoli kmene ať mohou být na svou vlast právem hrdí.  

24. května 2021 
Obyvatelé Burundi jedí mnohem méně masa než Evropané, nejčastějším pokrmem jsou fazole, 
upravené na mnoho způsobů, slavnostním nápojem je banánové víno urwarwa. 
Modleme se za zabránění hladomoru v nejchudších státech světa, který hrozí v důsledku sucha, 
chudoby, ale i četných válek ve světě, včetně té na území Ukrajiny. 

25. května 2021 
Bývalý prezident Burundi Pierre Nkurunziza porušil ústavu a nechal se zvolit do úřadu potřetí za 
sebou, popíral hrozbu koronaviru, přičemž sám patrně na covid v červnu 2020 zemřel.  
Modleme se za vymýcení dezinformačních teorií a potlačení propagandistických médií, které nejen 
vyvolávají demonstrace a protesty, ale přímo ohrožují bezpečí a zdraví lidí v Africe i Evropě.   

26. května 2021 
Burundi je velmi chudé na zdroje, s nedostatečně vyvinutým výrobním a průmyslovým sektorem. 
Modleme se za odvahu zahraničních investorů vstoupit do této africké země a pomoct s vytvořením 
nových pracovních míst a jejím celkovým ekonomickým rozvojem. 

27. května 2021 
V září 1990 cestou do Rwandy navštívil Burundi tehdejší papež Jan Pavel II. 
Modleme se za jednotu všech katolických biskupů a arcibiskupů, kteří jsou v čele dvou arcidiecézí a 
šesti diecézí, tvořících Konferenci katolických biskupů v Burundi.  

28. května 2021 
Burundi je členským státem Východoafrického společenství a jako měnu používá burundský frank. 
Modleme se za všech pět států, které tvoří toto společenství, aby se jim podařilo naplňovat záměry, 
které vedly k jeho vytvoření, mezi nimiž je i zavedení společné měny, východoafrického šilinku.  

29. května 2021 
Dcerou zavražděného posledního burundského krále je francouzská topmodelka Esther Kamatari. 
Modleme se za úspěšné rodáky Burundi, jimž se v zahraničí povedlo prosadit v různých oblastech, 
aby hledali a nacházeli vhodný způsob osvěty a charity v prospěch své rodné země.  

30. května 2021 
Někteří lidé v Burundi věří, že pojídání částí těl albínů jim pomůže nalézt štěstí, lásku a úspěch. 
Modleme se za ochranu cca 200 lidí, kteří jsou v Burundi postiženi touto nemocí a kteří před 
několika lety čelili účelovým hyzděním, únosům a vraždám kvůli prodeji jejich orgánů. 

31. května 2021 
Před vstupem Evropanů na území Burundi zde vládl několika set let starý patronátní systém, 
v němž silnější a světlejší Tutsiové byli patroni a nižší tmavší Hutuové jejich klienty.  
Modleme se za schopnost odpuštění a smíření mezi těmto dvěma hlavními kmeny, aby si 
nepřipomínaly historické křivdy, ale našly způsob rovnoprávné koexistence v jednom státě. 


