
 

 

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. listopadu 2022 
Česká republika roku 1989 svrhla totalitní režim vlády jedné strany a aktuálně se státním 
zřízením řadí mezi parlamentní demokratické republiky. 
Modleme se za prezidenta Miloše Zemana, předsedu vlády Petra Fialu, předsedkyni 
sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou i předsedu senátu Miloše Vystrčila. 

8. listopadu 2022 
Vzhledem k nízké míře mezinárodních a vnitrostátních konfliktů spolu s nízkou mírou 
kriminality se ČR řadí pravidelně mezi deset nejbezpečnějších zemí světa. 
Modleme se za udržení tohoto stavu i v budoucnosti, aby se v naší zemi mohlo žít bezpečně 
a beze strachu jak ve městech, tak na venkově, jak ve dne, tak i v noci. 

9. listopadu 2022 
První památkou v ČR zapsanou v seznamu Světového dědictví UNESCO je od roku 1992 
Historické centrum Prahy, k němuž byl roku 2010 připojen průhonický zámek s parkem. 
Modleme se za větší empatii a lepší schopnost všech pražských institucí i obyvatel Prahy 
rozumět potřebám a pocitům lidí, žijících mimo hlavní město. 

10. listopadu 2022 
Od roku 1918 až do roku 1992 tvořilo území České republiky jediný společný stát se 
sousedním slovenským národem pod názvem Československo. 
Modleme se za vzájemné vztahy mezi Čechy a Slováky, aby si uměli vzájemně naslouchat, a 
to i v pohledu na dávné či nedávné dějiny včetně období druhé světové války. 

11. listopadu 2022 
Mezi velké české osobnosti, které jsou známé i ve světě, patří například spisovatel Milan 
Kundera, malíř Alfons Mucha, tenistka Martina Navrátilová anebo prezident Václav Havel. 
Modleme se za české rodáky, kteří dnes žijí v zahraničí, aby si byli vědomi toho, že 
reprezentují nejen sebe, ale i naši zemi, a s tímto vědomím usilovali o její dobré jméno. 

12. listopadu 2022 
Od vstupu České republiky do NATO v roce 1999 působily a působí české armádní jednotky 
na mnoha zahraničních misích, např. na Balkáně, v Afghánistánu anebo v Africe. 
Modleme se jak za to, abychom byli vděčni za toto seskupení, které nám v dnešní době může 
dát pocit relativní bezpečnosti, tak i za to, aby u nás už nikdy nevypukla otevřená válka. 

13. listopadu 2022 
Za posledních sto let klesl počet obyvatel hlásících se ke katolické církvi v ČR z 82 % v roce 
1921 na 7 % v roce 2021. 
Modleme se za katolickou církev u nás, abychom si na všech úrovních uvědomovali tento 
rapidní propad, přemýšleli o tom, proč tomu tak je, a přitažlivěji ohlašovali Ježíšovo učení. 



14. listopadu 2022 
Při rozdělení Československa se oba nastupující státy dohodly, že ani jeden z nich nebude 
používat vlajku bývalého státu, přesto Česko tuto vzájemnou dohodu nedodrželo. 
Modleme se za každého z nás, abychom byli v našich slibech a dohodách čestní, nesnažili se 
kalkulovat a využívat druhou stranu pouze ve svůj vlastní prospěch. 

15. listopadu 2022 
Podle mezinárodních jazykových společností a amerických vědců patří čeština spolu 
s čínštinou, japonštinou, arabštinou či maďarštinou mezi nejobtížnější jazyky světa. 
Modleme se za to, aby se v České republice mohl cítit dobře a bezpečně každý člověk a nikdo 
necítil ohrožení pouze proto, že nemluví zcela dobře anebo spisovně česky. 

16. listopadu 2022 
Staré přísloví o našem národě říkalo: „Co Čech, to muzikant“, dnes se ale v zahraničí o nás 
často říká i to, že jsme národ vypočítavý, národ zlodějů či opilců. 
Modleme se za české turisty zejména v sousedních státech, aby se tam nechovali podle 
těchto hodnocení, ale naopak ať i venku myslí více na druhé, konají dobré skutky a pomáhají. 

17. listopadu 2022 
Dnešního dne v roce 1989 začala v Praze tzv. sametová revoluce, která vedla k pádu 
komunistické nadvlády v zemi a k přeměně režimu na pluralitní demokracii. 
Modleme se za současnou politickou situaci u nás, aby si demokratické strany uvědomovaly, 
že nečestným a nesociálním chováním dávají zbytečně prostor populistickým vůdcům. 

18. listopadu 2022 
Už v lednu příštího roku čekají Českou republiku prezidentské volby. 
Modleme se za to, abychom nevolili pouze kandidáta, jenž je praktikujícím katolíkem, ale 
především toho, jenž bude náš lid spojovat a Česko dobře reprezentovat v zahraničí. 

19. listopadu 2022 
V roce 2023 podle kanonického práva podají papeži abdikaci ze svých úřadů až tři diecézní 
biskupové: pražský Jan Graubner, litoměřický Jan Baxant a řeckokatolický Ladislav Hučko. 
Modleme se už nyní za dobrou volbu jejich nástupců, aby to byli odvážní a zbožní muži, kteří 
moudře rozeznají potřeby dnešní doby a povedou své diecéze s apoštolskou horlivostí. 

20. listopadu 2022 
I když si často stěžujeme na naše lékaře a nemocnice, úroveň českého zdravotnictví patří 
ke světové špičce, zejména v oblasti kardiologie a prenatální péče. 
Modleme se za ty lidi, kteří mají tendence neustále si na zdravotníky stěžovat anebo se 
s nimi i soudit, aby se sami lépe starali o své nemocné příbuzné a častěji je navštěvovali. 

21. listopadu 2022 
Oblastí, v níž Češi dokázali ve světě prorazit a dostat se mezi top osobnosti, je modeling; 
známými jsou např. Pavlína Němcová, Karolina Kurková anebo Tomáš Školoudík. 
Modleme se za všechny Čechy a Češky, kteří v zahraničí vydělávají velké peníze, aby 
pamatovali i na chudé a potřebné ve své vlasti a brzy se učili být filantropy a mecenáši. 

22. listopadu 2022 
Nejníže položeným bodem v České republice je 115 metrů nad mořem a jde o výtok Labe 
na česko-německých hranicích u Hřenska v okrese Děčín. 
Modleme se za dostatečnou ochranu vodních toků a zdrojů ze strany firem i ze strany 
jednotlivců, abychom si vodu sami neznečišťovali a neotravovali ji škodlivým odpadem. 



23. listopadu 2022 
V anglické mutaci Wikipedie je u hesla Czech Republic poznámka, aby si čtenáři tento 
pojem nezaměňovali za Chechen Republik neboli za Čečensko. 
Modleme se za větší a hlubší povědomí o naší zemi v zahraničí, především na tamních 
školách, aby cizinci už od dětství dostávali o Česku a Češích správné informace. 

24. listopadu 2022 
V České republice se vypije ročně více než 140 litrů piva na jednoho obyvatele včetně 
kojenců, což nás staví na první místo na světě v konzumaci piva. 
Modleme se za všechny naše spoluobčany, kteří mají problémy s alkoholem a alkoholismem, 
jakož i za všechny instituce, které se věnují jejich léčbě či prevenci. 

25. listopadu 2022 
Česko má podle místa narození či smrti 12 svatých a 25 blahoslavených, přičemž nejstarší 
sv. Metoděj zemřel roku 885 a nejmladší bl. Metod Dominik Trčka roku 1959 na Slovensku. 
Modleme se za křesťanské rodiče, jakož i za dospělé biřmovance, aby mezi těmito světci 
hledali křestní či biřmovací patrony pro sebe či pro své děti. 

26. listopadu 2022 
Dalšími oblastmi, v níž se Češi řadí mezi světovou špičku, je i výcvik záchranářských psů a 
domácí akvaristika. 
Modleme se za děti a mládež v naší zemi, aby byli svými rodiči, učiteli i vychovateli vedeni 
k takovým koníčkům a zálibám, které budou nejen zábavné, ale i užitečné druhým lidem. 

27. listopadu 2022 
Dnes začíná nejen advent v liturgickém kalendáři, ale v mnoha českých a moravských 
městech rovněž adventní trhy, leckde nesprávně nazývané trhy vánočními. 
Modleme se, aby se tyto společenské akce nestaly pouze příležitostí k nákupům či jídlu, ale 
po vzoru sousedních národů jsme se i my při nich více setkávali a navzájem si povídali. 

28. listopadu 2022 
České země jsou domovem původního protestantského hnutí pod vedením Jana Husa a 
celé 15. a 16. století byla většina zdejších obyvatel protestantská a protikatolická. 
Modleme se za dobré a láskyplné vztahy mezi katolíky a ostatními křesťany, a to nejen na 
úrovni teologů a duchovenstva, ale i v řadách příbuzných, sousedů a přátel. 

29. listopadu 2022 
ČR má bilaterální diplomatické vztahy s 204 z 206 států, jejichž svrchovanost uznává OSN, 
přičemž čeští občané mají možnost bezvízového vstupu do 185 zemí. 
Modleme se za uvědomělost českých občanů při každých volbách, aby si zodpovědně 
uvědomovali, že tím mj. rozhodují i o dalším směřování naší zahraniční politiky. 

30. listopadu 2022 
Unikátem českého humoru je už od roku 1966 fiktivní postava geniálního Járy Cimrmana. 
Modleme se za nás všechny, abychom uměli v naší společnosti šířit dobrou náladu, těžké 
období se snažili překonat s určitým nadhledem a typicky zdravým humorem. 

1. prosince 2022 
I když se název Česko pro náš stát užíval běžně už od roku 1993, kvůli sporům mezi občany 
se do oficiálních seznamů OSN mohl dostat teprve po schválení vládou v květnu 2016. 
Modleme se za jednotu občanů České republiky, aby byli ve významných záležitostech a při 
důležitých rozhodováních schopni domluvy a nevznikaly mezi nimi zbytečná napětí a rozkoly. 



 
2. prosince 2022 

Podle rozsáhlé ankety z roku 2005 se největším Čechem stál císař a král Karel IV., 
následovaný prvním československým prezidentem T. G. Masarykem. 
Modleme se za členy katolické církve u nás, aby se nebáli vstupovat do občanského prostoru, 
a aby mnohem více než doposud byli viditelní a pozitivně hodnocení i ve veřejných funkcích. 

3. prosince 2022 
V letošním roce míra ohrožení chudobou v ČR mírně stoupla na necelých 10 % 
obyvatelstva, což je ale stále nejlepší výsledek ze všech států Evropské unie. 
Modleme se za větší spokojenost nás všech, abychom se více dokázali uskromnit, nespoléhali 
se ve všem na stát, a i ze svých úspor uměli pomáhat těm, kteří jsou nuznější než my sami. 

4. prosince 2022 
V Česku máme několik světových nej, například nejstarší sklářskou školu, nejvzácnější 
historický klenot, nejdelší lázeňskou kolonádu nebo také největší umělecky zdobené okno. 
Modleme se za to, aby se naše národní hrdost nerovnala pýše a nadřazenosti a naše láska 
k České republice nebyla zaměňovaná za společensky nebezpečný nacionalismus a xenofobii. 
 
 

 

 

 
 

v době 7. 11. 2022 – 4. 12. 2022 budou v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Česku 


