
 

 

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.  

5. září 2022 
Od 19. století území dnešního Čadu bylo francouzskou kolonií, včleněné do Francouzské 
rovníkové Afriky, stávající státní hranice byly vyměřeny roku 1891. 
Modleme se za stabilitu tohoto afrického státu, jehož hranice některé tradičně kočující a 
migrující kmeny nikdy nepřijaly a necítí se být obyvateli uměle vytvořené země.      

6. září 2022 
V Čadu vládl od roku 1990 prezident Idriss Déby Itno, jenž zemřel v dubnu 2021, jen pár 
dnů po šestém znovuzvolení na následky zranění utržených v boji s teroristy na severu 
země.  
Modleme se za nové vedení, v jehož čele bez řádných voleb stanul 37letý syn předchozího 
prezidenta Mahamat Déby Itno, aby nevyprovokovalo nové krvavé nepokoje v zemi.  

7. září 2022 
Mezi přírodní památky světového dědictví UNESCO bylo roku 2012 zapsáno 18 čadských 
jezer Ounianga, které jsou pozůstatkem doby, kdy byla Sahara úrodným územím. 
Modleme se za dobré hospodaření s pitnou vodou jak na Sahaře, tak i v jiných částech země, 
aby nezodpovědným chováním nedocházelo k jejímu znečištění či definitivní ztrátě.    

8. září 2022 
I když je hlavním náboženstvím v Čadu islám, zhruba polovina obyvatel praktikuje aspoň 
občas tradiční domorodá náboženství, v nichž hraje velkou roli úcta k duchům zemřelých. 
Modleme se za křesťanské misionáře, kteří působí mezi čadskými domorodci, aby víru 
v Krista ohlašovali bez bludů, avšak s velkou laskavostí a pochopením pro místní zvyklosti.  

9. září 2022 
Zatímco na severu Čadu žijí kmeny typicky arabského vzhledu, střed a jih země obývají 
černí Afričané, diametrálně se lišící svou postavou i mentalitou od severních spoluobčanů. 
Modleme se za pokojné soužití všech kmenů a národů, které na území Čadu žijí, a za 
spravedlivé přerozdělování všech výsad, aby žádný z nich nebyl diskriminován.  

10. září 2022 
Ve srovnání s ostatními africkými zeměmi se katolická církev v Čadu začala organizovat 
poměrně pozdě, teprve ve 30. letech 20. století. 
Modleme se za arcibiskupa v hlavním městě N'Djamena, za všechny ostatní biskupy a kněze, 
jakož i za nová duchovní povolání, aby se místní mladíci a děvčata nebáli plně zasvětit Bohu.  

11. září 2022 
I přesto, že většina evropských zemí nedoporučuje cesty do Čadu kvůli přetrvávajícím 
válečným konfliktům, někteří dobrodruzi tam cestují kvůli nedotčené divoké přírodě. 
Modleme se za občany ČR, aby se při plánování svých cest chovali zodpovědně, vědomi si 
toho, že jakýmikoli nepříjemnostmi v Čadu způsobí problémy i naší vládě a nám všem.   



12. září 2022 
Navzdory tomu, že dnes je území Čadu pro život nehostinné, právě zde byly objeveny 
nejstarší lebky hominidů, staré přibližně 7 milionů let. 
Modleme se za lidstvo kdekoli na zemi, aby díky svému vývoji nespělo k degradaci základních 
hodnot, které obdrželo na počátku od Stvořitele a ke svému vyhubení či zániku.  

13. září 2022 
Podle mezinárodních pozorovatelů bývají volby v Čadu většinou zmanipulované, přičemž 
volební účast obyvatel je podle vlády 90 %, podle opozice však pouhých 15 %. 
Modleme se za politickou kulturu a demokratizaci této africké země, aby se nikdo nebál 
nejen jít k volbám, ale především nahlas projevit svůj názor, aniž by za něj byl sankcionován. 

14. září 2022 
Uprostřed Sahary se v Čadu nachází náhorní plošina Ennedi, v níž se nacházejí vzácné 
skalní malby lidí a domácích zvířat, staré několik tisíc let. 
Modleme se za ochranu těchto památek rané lidské civilizace, aby je neničily nejen 
povětrnostní podmínky, ale především v této oblasti četný vandalismus různých nájezdníků. 

15. září 2022 
V roce 1973 bylo na příkaz prvního prezidenta Čadu François Tombalbaye zabito přes 150 
křesťanských duchovních, kteří odmítli tradiční náboženský rituál yondo. 
Modleme se za důsledné dodržování poslední čadské ústavy z roku 2018, která zaručuje 
náboženskou svobodu všem obyvatelům země a ochranu před jakoukoli diskriminací.  

16. září 2022 
Čad je i dnes domovem afrických živočichů, jako je slon, nosorožec, žirafa, levhart či lev. 
Modleme se za zoologické zahrady, které nakupují tato zvířata z Čadu, aby jednak za ně 
spravedlivě zaplatily a jednak těmto zvířatům vytvořily co nejlepší podmínky pro život.   

17. září 2022 
Jedním z apoštolských nunciů v Čadu byl v letech 2008-2013 i současný apoštolský nuncius 
v České republice arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. 
Modleme se za dobré vztahy mezi Čadem a Svatým Stolcem, jakož i za brzké obsazení 
nunciatury, která po odchodu arcibiskupa Guzmána v letošním roce zůstává neobsazená.   

18. září 2022 
Na území Čadu leží nejvyšší hora celé Sahary, jíž je 3415 metrů vysoká vyhaslá sopka Emi 
Koussi, která byla činná před více než milionem let. 
Modleme se za turisty, kteří chtějí dosáhnout vrcholu této africké hory, aby byli dobře 
vybaveni vodou i potravinami, a aby byli uchráněni před občasnými útoky nomádů. 

19. září 2022 
Kromě podvyživení je většina obyvatel Čadu každoročně ohrožena také epidemií malárie, 
cholery a tzv. spavé nemoci. 
Modleme se za dostatek prostředků pro čadské zdravotnictví, ale i pro humanitární či 
sociální organizace, jako jsou Lékaři bez hranic, kteří v Čadu trvale působí a pomáhají. 

20. září 2022 
Při svém objevení Evropany se Čadské jezero řadilo mezi největší na světě, za posledních 
60 let přišlo o 95 % své vodní plochy a dnes maximální hloubka jezera je pouhých 6 metrů. 
Modleme se za budoucnost 20 milionů lidí ze všech čtyř států kolem jezera, pro které je 
jezero jediným zdrojem vody a obživy. 



21. září 2022 
Od získání nezávislosti vypuklo v Čadu několik krvavých občanských válek, přičemž v letech 
1979-1982 část jeho území okupovala libyjská armáda. 
Modleme se za pokojné soužití Čadu s jeho šesti sousedními zeměmi, a za respektování 
mezinárodních hranic mezi nimi, aby v těchto územích nedocházelo k ozbrojeným střetům.   

22. září 2022 
Zahraniční politika Čadu je orientovaná především na Francii, která je rovněž kuratelem 
vojenského kontingentu v zemi, nasazeným pro boj s teroristickou skupinou Boko Haram. 
Modleme se za mír v sahelské oblasti Afriky a za účinnou spolupráci nejen Čadu a Francie, ale 
celého mezinárodního společenství v boji proti jakýmkoli teroristickým seskupením ve světě. 

23. září 2022 
V Čadském jezeře se nachází přibližně 900 ostrůvků, na nichž žije několik tisíc obyvatel 
tradičním způsobem života bez elektřiny a vynálezů, ale také bez armády a policie. 
Modleme se tyto lidi, jejichž budoucnost je ohrožena nedávným podpisem smlouvy mezi 
vládou Čadu a ropnými společnostmi, které v této oblasti mají zahájit průzkum a těžbu ropy. 

24. září 2022 
Zvláštností čadských protestantů je, že žádná z místních církví, mezi nimiž je největší 
Čadská evangelická církev, není součástí Světové rady církví.  
Modleme se za tamní křesťany, aby víru, kterou přijali a stvrdili svým křtem, nadále rozvíjeli 
v duchu Ježíšova evangelia a křesťanství v zemi reprezentovali správným životním stylem. 

25. září 2022 
V Čadu neexistuje železniční doprava, autobusy fungují pouze v několika málo městech a 
nejčastější doprava místních je na oslích anebo na velbloudech. 
Modleme se za bohaté mezinárodní spediční a dopravní firmy, aby při investicích svých 
čistých zisků pamatovaly i na pomoc s budováním infrastruktury v nejchudších zemích světa.  

26. září 2022 
Zatímco na jihu Čadu je zřízeno šest katolických biskupství, zbývající malý počet katolíků 
patří do obrovských území arcidiecéze N'Djamena a apoštolského vikariátu Mongo.   
Modleme se za bezpečí katolíků v této zemi, aby se neopakovaly útoky a nájezdy v letech 
2017-2021, kdy extremisté obsazovali církevní budovy a pozemky a vyháněli tamní věřící.    

27. září 2022 
Bývalé Československo navázalo s Čadem diplomatické styky roku 1967, samostatná Česká 
republika pak v roce 1994, působností pro Čad aktuálně disponuje ambasáda v Nigérii.    
Modleme se za pana velvyslance Zdeňka Krejčí, honorárního konzula v N'Djameně 
Mahamata Ibrahima Siama, jakož i za velvyslance Čadu pro ČR paní Mariam Ali Moussa.  

28. září 2022 
Na pusté čadské plošině Ennedi žije štír smrtonoš vybaven nejúčinnějším jedem na světě.  
Modleme se za lidi, kteří v Čadu umírají na různé úrazy, otravy či v důsledku napadení zvířaty 
pouze proto, že se jim nemůže včas anebo vůbec dostat potřebné zdravotnické pomoci.  

29. září 2022 
I přesto, že bezpečnostní situace v Čadu je napjatá, některé zahraniční i české cestovní 
agentury lákají klienty na treky a výlety terénními vozy do čadských národních parků. 
Modleme se za zodpovědnost obchodníků, kteří tyto služby nabízejí, aby svým klientům byli 
schopni zajistit nejen pobyt v Čadu, ale i záchranu a evakuaci v případě jejich ohrožení.  



 
30. září 2022 

Historickou obchodní a karavanní křižovatkou na východě Čadu je město Abéché, kde roku 
2007 došlo k zatčení šesti pracovníků francouzské humanitární organizace L'Arche de Zoé.   
Modleme se za to, aby nebyly nelegálně unášeny a prodávány africké děti, a to ani tehdy, 
když o ně jeví zájem bohatí neplodní Evropané či Američané, kteří touží po jejich adopci. 

1. října 2022 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR roku 2014 zaslalo v rámci humanitární pomoci do Čadu 2 
miliony Kč na zdravotní péči pro matky s dětmi v tamních uprchlických táborech.  
Modleme se za všechny domácí i zahraniční uprchlíky v Čadu, kteří do centra země utíkají 
jednak před hladomorem ze suchých pouští, jednak před terorismem v hraničních oblastech. 

2. října 2022 
Státní vlajka Čadu je až na malý rozdíl v odstínu modré identická se státní vlajkou 
Rumunska, kvůli čemu je veden zdlouhavý mezinárodní soudní spor už od roku 1991.  
Modleme se za vyřešení tohoto sporu, jenž vznikl tím, že v době přijetí čadské vlajky v roce 
1959 ta rumunská obsahovala ve středním pruhu komunistický znak, odstraněný roku 1989.  
 
 

 

 
 

v době 5. 9. 2022 – 2. 10. 2022 budou v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Čadu 


