
 

 

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. prosince 2022 
Čínská civilizace patří k nejstarším na světě a dnešní Čína s 1,4 miliardou obyvatelstva je 
nejlidnatější zemí planety. 
Modleme se za jak za každého obyvatele Číny, tak i za její světské a církevní vrcholné 
představitele, kteří mají nebo mohou mít vliv na řízení tohoto státu. 

6. prosince 2022 
V Číně je nejdelší most na světě, jenž spojuje města Taj-Jang a Kchun-šan, měří 165 km, 
jezdí po něm automobily i vlaky a je podepřen cca pěti tisíci pilíři. 
Modleme se za dodržování bezpečnostních předpisů v čínských stavebních firmách, v nichž 
aktuálně umírá několik tisíc dělníků ročně kvůli špatným pracovním podmínkám. 

7. prosince 2022 
Podle ústavy je Čínská lidová republika ateistická země a její obyvatele mohou oficiálně 
vyznávat pouze pět uznaných velkých náboženství. 
Modleme se za náboženskou svobodu každého domorodého i přistěhovalého Číňana, aby se 
mohli svobodně rozhodovat pro náboženství podle svého svědomí. 

8. prosince 2022 
Čína byla v dávné minulosti označována jako Říše středu podle domorodého přesvědčení, 
že díky přízni nebes leží uprostřed čtverhranné země přesně pod kruhovitými nebesy. 
Modleme se za učitele dějepisu v Číně, aby mohli pravdivě vykládat jak dávné staročínské 
tradice, tak i nedávnou historii, v níž nechybí ani krvavé a smutné kapitoly. 

9. prosince 2022 
K nejčastějším destinacím domácích turistů se řadí místa spjata se životem komunistického 
vůdce Mao Ce-tunga, jeho rodiště, dočasné útočiště před Japonci i jeho mauzoleum. 
Modleme se za dnešní představitele čínské komunistické strany, kteří vládnou v zemi, aby 
osvíceni Bohem i přirozeným rozumem pochopili, že budoucnost lidstva nespočívá v totalitě. 

10. prosince 2022 
Katolická církev byla po roce 1949 označena jako kolaborantská se Západem, proto čínská 
vláda založila v roce 1957 na Římě nezávislé Vlastenecké katolické sdružení. 
Modleme se za papeže Františka, jenž dosáhl toho, že od roku 2018 může vetovat vládou 
jmenovaného biskupa, jakož i za pokračování jednání až k úplné nezávislosti církve na státu. 

11. prosince 2022 
Parlamentem zastupujícím čínský lid od roku 1953 Všečínské shromáždění lidových 
zástupců, čítající skoro tři tisíce členů, které se schází jednou ročně v březnu. 
Modleme se za demokratizaci tohoto největšího parlamentu světa, aby mohli do něj 
kandidovat všichni občané, nejen ti, kteří jsou prověřeni a schválení komunistickou stranou. 



12. prosince 2022 
Od Čínské lidové republiky je nutné odlišovat Čínskou republiku na původně japonském 
ostrově Tchaj-wan, která byla vyhlášená po porážce Kuomintangu komunisty na pevnině. 
Modleme se za respektování demokracie na Tchaj-wanu komunistickou Čínou, jakož i za to, 
aby v důsledku napjatých vztahů mezi těmito zeměmi nevznikl další válečný konflikt. 

13. prosince 2022 
Na území Číny se nachází největší socha sedícího Buddhy u soutoku tří řek nedaleko města 
Le-šan, měřící 71 metrů, jehož vznik se datuje k roku 713. 
Modleme se za ochranu lodí a jiných plavidel po čínských řekách, zejména těch, v nichž se 
přepravují chudí obyvatelé, hledající v jiných částech země lepší bydlení či práci. 

14. prosince 2022 
Od roku 221 před n.l. až do roku 1912 byla Čína císařstvím, přičemž panovník byl 
považován za syna Nebes, jenž vládne celému světu i ostatním králům a národům. 
Modleme se za ochranu císařských hrobek před vandaly a zloději, jakož i hrobu posledního 
císaře Pchu-i, jenž zemřel jako řadový občan po mnoha vězněních roku 1967. 

15. prosince 2022 
Čína je co do počtu památek zapsaných na seznamu UNESCO na prvním místě ve světě, 
přičemž schválených objektů je 55 a na zápis čeká dalších 58 položek. 
Modleme se za památkovou péči této země, aby žádný cenný objekt nebyl zničen anebo 
nevratně poškozen pouze z ideologických příčin jako závadný či nežádoucí. 

16. prosince 2022 
V Číně nalezneme věrné kopie mnoha evropských památek včetně Českého Krumlova. 
Modleme se za dodržování autorských a dědických práv na území Číny, jakož i respektování 
mezinárodních smluv a dohod, a to jak na celostátní, tak i na regionální úrovni. 

17. prosince 2022 
Národním symbolem Číny je panda velká, o níž v Evropě přinesli první zprávy v 19. století 
francouzští misionáři a jíž dnes hrozí vyhynutí z důvodu absence její původní potravy. 
Modleme se za ochranu tohoto živočišného druhu jak na území Číny, tak i několika desítek 
kusů pand, které žijí například v zoologické zahradě ve Vídni nebo Madridu. 

18. prosince 2022 
Dne 19. února 2021 schválil papež František korunovaci Panny Marie Čínské, jejíž zjevení 
v Tung-lü je datováno k 23. květnu 1900 během tzv. Boxerského povstání proti cizincům. 
Modleme se za poutníky do tohoto jediného většinově katolického městečka v severní Číně, 
jimž je pravidelně policií zabraňováno, aby se zde ve větších množstvích shromažďovali. 

19. prosince 2022 
Lidskoprávní aktivisté a právníci dlouhodobě upozorňují na bezprecedentní porušování 
lidských práv v Číně, zastrašování novinářů, mučení vězňů nebo zmanipulované soudy. 
Modleme se za světové politiky i celebrity, kteří jsou do Číny zváni, aby našli nejen odvahu, 
ale zejména vhodný způsob, jak na tuto skutečnost účinně upozornit a pomoct k její nápravě. 

20. prosince 2022 
Dle přepočtu parity kupní síly je čínská ekonomika největší na světě, zaznamenává růst i 
v posledních dvou letech, kdy se zbytek světa potýká s vážnými hospodářskými problémy. 
Modleme se jak za odstranění falšování světových značek čínskými výrobci, tak i za pomoc 
všem dětem, které často ilegálně a po nocích pracují i v místních pobočkách světových firem. 



21. prosince 2022 
Čína dlouhodobě čelí zahraničním výtkám, že páchá genocidu na ujgurském muslimském 
obyvatelstvu, které žije v severozápadní provincii Sin-ťiang. 
Modleme se za toto desetimilionové etnikum, které pravděpodobně trpí pod čínskou vládou 
v podobě převýchovných táborů, včetně otrocké práce v drátem obehnaných objektech. 

22. prosince 2022 
V prosinci 2019 se z čínské provincie Wu-chan rozšířila pandemie vysoce infekčního 
onemocnění covid-19, v jehož důsledku za dva roky zemřelo více než 4 milionů osob. 
Modleme se za lidi a komunity, kteří si v důsledku této nemoci nesou dlouhodobé nebo 
trvalé zdravotní, psychické, sociální či ekonomické postižení. 

23. prosince 2022 
23. října 2022 skončil 20. sjezd Komunistické strany Číny, zastupující 96 milionů čínských 
komunistů, na němž si upevnil pozici mocného vládce dosavadní prezident Si Ťin-pching. 
Modleme se jak za obyvatele Číny, kteří odvážně odmítají vstoupit do komunistické strany, 
tak za politické vězně, včetně odstraněných nepohodlných komunistů.  

24. prosince 2022 
Čína se systematicky zaměřuje na finanční pomoc zemím Latinské Ameriky a Afriky, které 
oplývají bohatými zásobami nerostných surovin jako je Argentina, Brazílie či Nigérie. 
Modleme se za budoucnost těchto zemí, které se dostávají do vysoké dluhové závislosti na 
Číně, aby neupadly do státního bankrotu a následného koloniálního vykořisťování Čínou. 

25. prosince 2022 
Číňané oficiálně neslaví křesťanské Vánoce jako narození Ježíše, ale jako romantické svátky 
zvané ping, při nichž se přátelé obdarovávají jablíčkem, na jehož slupce je vepsáno přání. 
Modleme se za to, aby dnešní den byl i pro obyčejného obyvatele Číny svátkem radosti a 
pokoje, a aby se aspoň několik Číňanů zamyslelo nad poselstvím, které tyto svátky obsahují. 

26. prosince 2022 
Mezi sedm nových divů světa byla roku 2007 zařazena rovněž nejdelší stavba světa zvaná 
Velká čínská zeď, středověké opevnění, jehož celková délka zdi činí 21 196 km. 
Modleme se za bezpečí všech turistů, přijíždějících do Číny za touto a jinými památkami, aby 
svým chováním neprovokovali místní politický režim a v pořádku se vrátili do svých vlastí. 

27. prosince 2022 
V březnu 1974 nedaleko města Si-an místní rolníci při kopání studny objevili pohřebiště 
prvního císaře Čchin Š'-chuang-ti, jehož součástí je i několikatisícová terakotová armáda. 
Modleme se za čínskou armádu, která je nejen nejpočetnější armádou světa, ale rovněž patří 
mezi nejvyspělejší, aby se aktivně nezapojila do žádného současného ozbrojeného konfliktu. 

28. prosince 2022 
V čínském buddhistickém klášteře Šao-lin byla vytvořena škola bojového umění kung-fu. 
Modleme se za mladé Číňany, aby se do různých klášterů nehlásili pouze z komerčních či 
kariérních důvodů, ale aby díky nim byly kláštery opět duchovními centry země. 

29. prosince 2022 
Nedaleko hranic s Ruskem vzniklo roku 1898 město Charbin, které se stalo útočištěm 
pravoslavných uprchlíků před komunismem, jakož i centrem byzantského biskupství. 
Modleme se za pravoslavné i řeckokatolické věřící v Číně, kteří se doposud nemohou 
otevřeně hlásit ani ke své církvi ani ke svým tajně jmenovaným ordinářům. 



30. prosince 2022 
Podle výročních zpráv BIS v posledních letech vyvíjejí čínské tajné služby na našem území 
velmi četné aktivity v mnoha oblastech, včetně akademické a vědecké. 
Modleme se za čínského velvyslance v Praze Feng Biao i za českého velvyslance v Pekingu 
Vladimíra Tomšíka a jejich kolegy, aby mohli v klidu vykonávat svou diplomatickou misi. 

31. prosince 2022 
Po odmítnutí čínské nabídky k připojení svého území obsadila Tibet komunistická armáda 
Číny v říjnu 1950 toto území násilím a krvavě potlačila vzpouru v hlavním městě Lhase. 
Modleme se za území Tibetu, které je již více než 70 let okupováno Čínou bez souhlasu jeho 
původních obyvatel, jakož i za současného dalajlámu, jenž žije od roku 1959 v indickém exilu. 

1. ledna 2023 
Čínský nový rok je největší čínskou oslavou, jde však o pohyblivý svátek, který v roce 2023 
připadne na neděli 22. ledna a celý rok pak bude ve znamení Zajíce. 
Modleme se za čínské rodiny, aby se vrátily ke své tradiční soudržnosti, zvláště pak ty, které 
byly ekonomicky i citově zasaženy dlouhodobou oficiální politikou jednoho dítěte. 
 
 

 

 

 
 

v době 5. 12. 2022 – 1. 1. 2023 budou v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Číně 


