
 

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. října 2022 
Černá Hora se v posledních letech stává vyhledávanou turistickou destinací pro západní Evropu.  
Modleme se za dobré a spravedlivé přerozdělení příjmů z turistického ruchu, aby z něho 
neprofitovali pouze jednotlivci a soukromé firmy, ale i stát jako takový a jeho veškeré obyvatelstvo.   

4. října 2022 
Černá Hora je od června 2017 členským státem NATO a kandidátskou zemí Evropské unie. 
Modleme se za jednotu evropských národů, aby v závažných otázkách nerozhodovaly sobecky, ale 
pokorně a s úctou hledaly to, co je prospěšné celému kontinentu i lidstvu jako takovému.  

5. října 2022 
Nedaleko Žabljaku leží Černé jezero a národní park Durmitor s impozantními horskými vrcholy. 
Modleme se za ty, kteří se vydávají do hor, aby si pokaždé dobře prostudovali trasu, nezapomněli na 
dostatečnou zásobu pitné vody a nebyli tak vlastní vinou zbytečnou zátěží pro horskou službu. 

6. října 2022 
Tři čtvrtiny obyvatelstva vyznává pravoslaví, přičemž po obnovení Černohorské pravoslavné 
církve, jíž mateřská srbská ani žádná jiná neuznává, převažují mezi věřícími napjaté vztahy. 
Modleme se za uklidnění situace mezi pravoslavnými v Černé Hoře, aby se církve nestaly zdrojem 
politických a občanských nepokojů, ale ať jsou ostatním příkladem vzájemné úcty a spolupráce.  

7. října 2022 
Na konci zálivu Boka Kotorská leží město Kotor, od roku 1979 zapsané mezi památky UNESCO 
s kamennými kostely, středověkým opevněním a stopami z doby Byzance či Benátské republiky.   
Modleme se za takovou péči o historické památky nejen v Černé Hoře, ale i u nás, která bude lidi 
vést k poučení z vlastních dějin a zodpovědnému přístupu k současnosti. 

8. října 2022 
Černohorci jsou po Nizozemcích nejvyšším národem v Evropě, proslulí vydatnými porcemi jídla. 
Modleme se za všechny, kteří se v Černé Hoře setkají s místní pohostinností, aby k této skutečnosti 
nepřistupovali samozřejmě, ale po návratu domů se o podobnou velkorysost snažili i ve své vlasti.  

9. října 2022 
Ve vnitrozemí i u pobřeží Černé Hory jsou silnice plné zatáček, obvykle přetížené auty i motocykly. 
Modleme se za návštěvníky této země, kteří ji chtějí poznat za volantem auta anebo za řídítky své 
motorky, aby jezdili opatrně a nepřeceňovali své schopnosti včas zareagovat na nenadálé situace.  

10. října 2022 
Černá Hora je jedním z mála území na Balkánu, kam nezasáhly islamizační snahy Osmanské říše. 
Modleme se za muslimy v této zemi, kteří dnes tvoří již pětinu všech obyvatel, aby se na jedné 
straně neradikalizovali a na straně druhé se nestali oběti diskriminace a nenávisti ostatních občanů. 

11. října 2022 
Nejen pravoslavná, ale ani katolická církev v Černé Hoře není jednotná: Černohorci a Albánci mají 
svého arcibiskupa v Baru, zatímco Chorvati vlastního biskupa v Kotoru, jenž podléhá přímo papeži. 
Modleme se jak za oba katolické biskupy, tak i za jejich věřící, aby byli v rámci nadnárodní biskupské 
konference Srbska, Severní Makedonie, Kosova a Černé Hory příkladem bratrské lásky a jednoty.  



12. října 2022 
Zatímco zhruba třetina obyvatel Černé Hory žije v hlavním městě Podgorica, zbytek země je 
osídlen řídce, hustota místního obyvatelstva patří k nejnižším v Evropě. 
Modleme se za zdravé vlastenectví v Černé Hoře, aby městští obyvatele nepohrdali venkovany, 
křesťany muslimy a aby žádná ze čtyř dominujících národností nepotlačovala ty ostatní.   

13. října 2022 
Povědomí Čechů o Černé Hoře a odvážných Černohorcích, kteří v 19. století povstali proti 
Osmanům, prohloubili malíři a přátelé Jaroslav Čermák a Josef Huttary, kteří zde několik let žili.  
Modleme se za dobré vztahy mezi Českou republikou a Černou Horou, jakož i za rodáky z Černé 
Hory, kteří v Česku žijí anebo pracují.  

14. října 2022 
Kaňon černohorské řeky Tara je se svými 1100 m nejhlubším v Evropě a po kaňonu Colorado 
druhým nejhlubším na světě, jejž protíná kdysi nejdelší most na světě Most Đurđevića Tara.  
Modleme se za spásu Lazara Jaukoviće, jenž na tomto mostě zahynul během druhé světové války při 
obraně své země, jakož i za všechny černohorské vojáky, kteří kdy položili život za druhé a za vlast. 

15. října 2022 
Nejoblíbenějším poutním místem v Černé Hoře je klášter Srbské pravoslavné církve Ostrog, 
postavený v 17. století svatým biskupem Vasilem v téměř vertikální skalní stěně.  
Modleme se za nová povolání pro katolickou i pravoslavnou církev, aby duchovní západní i východní 
větve křesťanství svým slovem i životním příkladem hlásali Krista i dalším generacím v Černé Hoře. 

16. října 2022 
V lokalitách Velimlje, Klenak a Cetinje se nacházejí vzácné komplexy monumentálních kamenných 
náhrobků zvaných stećak, které byly roku 2016 zapsané mezi památky UNESCA.    
Modleme se za pietní chování na současných i historických hřbitovech jakékoli víry, aby se jejich 
návštěvníci ztišili a uvědomovali si, že se nacházejí v místech, kde jsou pochovaní lidé.  

17. října 2022 
Významná část černohorského pobřeží patřila v letech 1392-1797 Benátské republice. 
Modleme se za konstruktivní mezinárodní vztahy Černé Hory nejen s dnešní Itálií, ale i s ostatními 
státy, které vzešly z Habsburské monarchie či Jugoslávie, jejíž součástí Černá Hora v minulosti byla. 

18. října 2022 
I když není Černá Hora členem eurozóny, už od roku 2002 je oficiálním platidlem v zemi euro. 
Modleme se za dobré hospodaření s veřejnými financemi Černé Hory, aby tato měnová anomálie se 
nestala zátěží ani pro Černou Horu, ale ani pro ostatní státy EU.  

19. října 2022 
Jediným černohorským králem byl Nikola I. Petrović-Njegoš, jenž po první světové válce skončil 
v exilu, byl pohřben v San Remu, odkud byly jeho ostatky přeneseny do vlasti teprve roku 1989.  
Modleme se za pokorný přístup všech obyvatel země k vlastním dějinám, aby se spravedlivě 
hodnotily nejen negativa některých historických údobí, ale i jejich klady a přínosy.   

20. října 2022 
Mezi známými černohorskými rodáky je i psychiatr a politik srbské národnosti Radovan Karadžić, 
jenž byl jako jeden z iniciátorů válečných zločinů po rozpadu Jugoslávie odsouzen na doživotí. 
Modleme se za budoucnost a bezpečí Černé Hory, aby žádný z jejich politických či náboženských 
vůdců nejen nezavdal příčinu pro vznik nové války, ale ani k rasové či jakékoli jiné nenávisti. 

21. října 2022 
Minimální mzda obyvatel Černé Hory v roce 2022 skokově narostla z 250 na 450 Euro. 
Modleme se za to, aby se i v dalších letech udržela zvýšená životní úroveň tamních lidí, ale zároveň 
aby se kvůli přijatým protiruským sankcím nestal pro ně kapitál vyšší hodnotou než solidarita.  



22. října 2022 
Hlavním městem Černé Hory bylo až do konce 2. světové války Cetinje, v roce 1944 přestěhované 
do Titogradu, jenž byl roku 1992 přejmenován na Podgorici.  
Modleme se za prezidenta, vládu i všechny státní úřady Černé Hory, aby poctivě sloužili svému lidu.   

23. října 2022 
Na hranicích Černé Hory s Albánií se nachází pohoří Prokletije s nejvyšší horou Zla Kolata. 
Modleme se za dobrou průpravu turistů, vydávajících se do těchto hor, aby se neopakovaly tragické 
události, kdy se v posledních letech zde ztratilo či zahynulo několik českých občanů.   

24. října 2022 
Historický mys Sveti Stefan je na 30 let uzavřený veřejnosti a slouží jako luxusní hotelový resort. 
Modleme se za bohaté návštěvníky Černé Hory, aby si zde nejen užívali luxusu, ale nezapomínali 
rovněž na charitu a podporu aspoň některých černohorských humanitárních projektů.  

25. října 2022 
Řeka Bojana na hranicích s Albánií v důsledku terénních zvláštností a přítoku desetkrát větší řeky 
Drin na krátkém úseku vyvolává dojem, jako by tekla nahoru do kopce. 
Modleme se za vodohospodářský průmysl Černé Hory, který zatím nedokáže účinně využít 
dostatečné zásoby kvalitní vody a pitnou vodu tak dováží ze sousedního Srbska anebo z Itálie.  

26. října 2022 
Po svržení předchozí vlády se stal v dubnu 2022 premiérem Černé Hory první Albánec a muslim 
v historii 36letý Dritan Abazović. 
Modleme se za politickou stabilitu této země, aby se mohly realizovat hlavní cíle několika posledních 
vlád, zejména udržení ekonomického růstu a završení přístupových jednání do EU do roku 2025.   

27. října 2022 
Černá Hora svůj název dostala od pohoří Lovćen, jež sytostí své zeleně zdálky vypadalo jako černé.  
Modleme se za ochranu životního prostředí v této zemi, aby ani zvyšující se zájem zahraničních 
turistů nezpůsobil nevratné škody v pěti národních parcích, pokrývajícím desetinu státu. 

28. října 2022 
Země je pod silným vlivem Srbské pravoslavné církve a často i mnoha proruských médií.   
Modleme se za větší vzdělanost, inteligenci a pravou moudrost všech obyvatel Černé Hory i celé 
Evropy, aby dokázali spojovat souvislosti, myslet v celku a nepodléhali laciným dezinformacím.   

29. října 2022 
Velvyslanectví České republiky v Černé Hoře sídlí na západním okraji hlavního města Podgorica. 
Modleme se za velvyslankyni ČR paní Janinu Hřebíčkovou, její spolupracovníky, jakož i za brzké 
obsazení aktuálně uvolněného místa černohorského velvyslance u nás.  

30. října 2022 
V Kotorském zálivu leží umělý ostrov z 15. století s poutním kostelem Gospa od Škrpelja. 
Modleme se za ochranu Panny Marie pro všechny lidí, kteří se z Černé Hory dnes jakýmikoli 
dopravními prostředky vydávají do světa proto, aby se pak vrátili pomáhat a zvelebovat svou vlast.   

31. října 2022 
Atrakcí Černé Hory je i Visitorské jezero s plovoucím ostrovem, jenž zabírá čtvrtinu jeho plochy. 
Modleme se za restauratéry, hoteliéry i ostatní lidi, kteří v Černé Hoře žijí z turistického ruchu, aby 
byli ke svým hostům přívětiví, laskaví a nepodlehli kapitalistickému pokušení rychlého zbohatnutí.  

1. listopadu 2022 
Národní internetová doména .me vznikla teprve roku 2007 a lze ji registrovat z kteréhokoli místa 
na světě, proto je oblíbená zejména u bohatších Američanů, kteří si s ní vytváří osobní stránky. 
Modleme se za plynulou a systematickou elektronizaci a digitalizaci v Černé Hoře, aby přístup 
k internetu i elektronickým službám byl umožněn všem obyvatelům bez ohledu na jejich bohatství.  



2. listopadu 2022 
Největší ptačí rezervace a jediné hnízdiště pelikánů v Evropě, kde žije přes 270 druhů a zimuje 
přes 300 tisíc druhů ptáků, je Skadarské jezero, jehož jedna třetina leží už na území Albánie. 
Modleme se za klid na hranicích Černé Hory se všemi pěti sousedními státy, z nichž čtyři patří spolu 
s Černou Horou mezi bývalé republiky společného komunistického státu Jugoslávie. 

3. listopadu 2022 
Mezi největší světové fotbalové hráče patří i černohorský rodák Stefan Savić, narozen roku 1991. 
Modleme se jak za dostatek financí pro kulturu a sport v Černé Hoře, jakož i za to, aby úspěšní 
sportovci a umělci nezapomínali na filantropii a nezištnou charitu potřebným.   

4. listopadu 2022 
I když se vláda Černé Hory snaží svou zemi plně začlenit do evropských struktur, za posledních 
deset let bylo svoláno několik velmi masivních protivládních a protievropských demonstrací. 
Modleme se za to, aby obyvatele evropských zemí dokázali správně rozeznat, kde a v čem spočívá 
skutečné ohrožení jejich bezpečnosti, morálních hodnot i národní suverenity.   

5. listopadu 2022 
V rámci rozvojové pomoci provedla Česká republika v letech 2004-2009 odbornou sanaci skládky 
olovnato-zinečnatých rud v Mojkovci.  
Modleme se za firmy a podniky, které v Černé Hoře vědomě znečišťují životní prostředí, aby změnily 
svou filosofii a neprodleně začaly upravovat výrobu tak, aby její dopad na přírodu byl minimální.  

6. listopadu 2022 
Koncem září 2022 požádala černohorská vláda o pomoc zahraniční experty při řešení starých 
případů útoků na novináře, zejména brutální vraždy novináře Doska Jovanoviće před 18 lety.  
Modleme se za novinářskou kulturu nejen v Černé Hoře, aby na jedné straně žurnalisté respektovali 
základní etické principy a na straně druhé, aby mohli svobodně pracovat bez strachu o svůj život. 
 
 

 

 
v době 3. 10. – 6. 11. 2022 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Černé Hoře 


