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leden 2023 

 
 

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. ledna 2023 
Dánsko spolu s Grónskem a Faerskými ostrovy tvoří státní celek Dánské království. 
Modleme se za vztahy mezi těmito třemi územími, zejména proto, že Faerské ostrovy ani Grónsko 
nejsou součástí Evropské unie a stále víc usilují o autonomii až nezávislost na pevninském Dánsku. 

3. ledna 2023 
Symbolem hlavního města Kodaně je socha Malé mořské víly od dánského pohádkáře Andersena. 
Modleme se za turisty, kteří do Kodaně přijíždějí, aby svým chováním na veřejnosti nekazili její 
pověst jako města čistých ulic, vlídných lidí a skvostných památek. 

4. ledna 2023 
Z Dánska pochází od roku 1932 stavebnice LEGO, jejíž název vznikl z věty Leg godt, Hraj si dobře. 
Modleme se za dánské děti, aby kromě pohádek a hraček dostávali od svých rodičů dobrou výchovu, 
jejíž součástí bude úcta a láska k vlasti, jakož i víra v Boha a jeho přikázání. 

5. ledna 2023 
Dánsko je stabilní konstituční monarchií s hluboce zakořeněným demokratickým systémem a se 
silným luteránským komunitním duchem. 
Modleme se za královnu Markétu II., premiérku Mete Frederiksen, primase Dánské církve biskupa 
Petra Skov-Jakobsena a jejich vzájemné vztahy, aby svou spoluprací přispívali k jednotě obyvatel. 

6. ledna 2023 
Anglický dramatik William Shakespeare proslavil dánský hrad Kronborg, když z něho v jednom 
z nejslavnějších svých dramat udělal sídlo Hamleta, kralevice dánského. 
Modleme se za zpravodajství celého světa, aby o Dánsku přinášela pravdivé informace, jakož i za 
média v samotném království, aby v nich bulvár zcela nevytlačil seriózní zprávy či dokumenty. 

7. ledna 2023 
V únoru 2015 i v červenci 2022 se v dánské metropoli odehrály krvavé teroristické útoky. 
Modleme se za bezpečnost v této zemi, důslednější kontrolu držení střelných zbraní a účinnou 
legislativu, která takovéto činy nejen odsoudí, ale i potrestá už v jejich zárodku. 

8. ledna 2023 
Katolíci tvoří v Dánsku přibližně 0.8% obyvatelstva a jejich počet se přibližuje k 50 tisícům. 
Modleme se za kodaňského biskupa polského původu Czeslawa Kozona a všech 40 katolických 
farností v zemi, z nichž většinu tvoří pouze několik málo rodin v poměrně velkých oblastech. 

9. ledna 2023 
Dánsko je jednou z mála evropských zemí, které svými potravinářskými a zemědělskými produkty 
významně pokrývají nejen lokální, ale celosvětový trh. 
Modleme se za udržení solidnosti v obchodních stycích Dánska s ostatními zeměmi, aby tato stabilita 
na mezinárodním trhu pomáhala řešit i pomoc zemím na hranici humanitárního kolapsu. 

10. ledna 2023 
Ostatky všech dánských vladařů leží v gotické katedrále sv. Lukáše v Roskilde. 
Modleme se za duši zemřelého dánského prince Henrika, jenž 13. února 2018 ve věku 83 let zemřel 
na plicní infekci v sídle královské rodiny obklopen manželkou Markétou, dánskou královnou. 



11. ledna 2023 
Zvláštností dánského parlamentarismu je, že se u moci nestřídají politické strany, ale dva politické 
bloky (červený a modrý), do nichž se tradiční či nově vznikající strany a hnutí před volbami zařadí. 
Modleme se za schopnost domluvy mezi jednotlivými politickými subjekty jak před volbami, tak i po 
volbách, aby nejen v Dánsku, ale ani u nás nevznikaly politické krize. 

12. ledna 2023 
Dánské království se rozprostírá na téměř čtyř stovkách ostrovů, pozemní hranice je pouze na jihu 
s Německem a měří 68 kilometrů. 
Modleme se za moudrost zahraniční politiky Dánska, aby si i nadále udrželo statut stabilního 
mezinárodního partnera, jenž ve svých prohlášeních nezdůrazňuje národní či nacionální populismus. 

13. ledna 2023 
Díky hnutí dánského odporu a nabídky pomoci sousedního Švédska se povedlo během holokaustu 
za druhé světové války uchránit životy téměř všech židovských obyvatel Dánského království. 
Modleme se za náboženské menšiny žijící v této zemi, mezi něž patří např. cca 6.000 židů, asi 8.000 
hinduistů, ale i necelých 50.000 římských katolíků. 

14. ledna 2023 
Dánsko patří mezi cyklistické velmoci světa, má největší hustotu cyklostezek, téměř polovina 
obyvatel jezdí do práce či do školy na kole, na němž projede každý Dán průměrně 2 km denně. 
Modleme se za ohleduplnost řidičů i cyklistů v Dánsku, zejména těch, kteří neznají místní zvyklosti a 
po této severské zemi jezdí jako zvídaví turisté. 

15. ledna 2023 
Pro české turisty v Dánsku má zvláštní význam městečko Christiansfeld v jižním Dánsku, které 
roku 1773 založili misionářští Moravští bratři, jejichž původ sahá k husitské Jednotě bratrské. 
Modleme se za všechny Čechy, kteří v současnosti žijí na území Dánska, aby stejně jako zmínění 
moravští křesťané kdysi, i oni dnes byli prospěšní království a zároveň šířili dobré jméno naší země. 

16. ledna 2023 
Řadu let patří k nejoblíbenějším vánočním stromkům v Česku jedle z dánských plantáží. 
Modleme se za domácnosti u nás i v Dánsku, které v těchto týdnech likvidují vánoční výzdobu, aby 
stromky volně nepohazovaly po ulicích, ale využívaly k tomu určená stanoviště. 

17. ledna 2023 
Prvním kanonizovaným Dánem a od roku 1101 patronem Dánska je svatý Knut IV., král dánský. 
Modleme se za dostatek financí i lidí na udržení a opravy všech 54 katolických kostelů v zemi, z nichž 
některé jsou již zachované pouze jako památky bez živé komunity věřících. 

18. ledna 2023 
Součástí hlavního města je od roku 1971 také polonezávislá čtvrť squaterů Christiania, která se 
považuje za samostatný mikronárod mimo EU, jenž má mj. povoleno kouřit marihuanu a hašiš. 
Modleme se za tuto komunitu, hlásající anarchii, volnou lásku, která staví bez povolení, má vlastní 
měnu, naopak nemá kostel ani auta, která však poslední roky přitahuje mnoho tuláků a zločinců. 

19. ledna 2023 
Dánsko je sídlem Evropské agentury pro životní prostředí i evropské kanceláře Světové 
zdravotnické organizace. 
Modleme se za jednotu evropských států a jejich obyvatel v zásadních otázkách, týkajících se přežití 
lidstva, ochrany planety, vzájemné spolupráce i postoje k válce či porušování lidských práv. 

20. ledna 2023 
Dánové jsou hrdí na vlajku a někteří ji mají třeba na narozeninovém dortu nebo na své zahradě. 
Modleme se za věrnost Dánů Ježíši Kristu, jehož znamení mají ve své vlajce už od počátku 13. století, 
kdy pod tímto praporem vítězili v důležitých bitvách s tehdejšími nepřáteli. 



21. ledna 2023 
První dánskou památkou zapsanou do seznamu UNESCO jsou runové kameny z 10. století poblíž 
malého města Jelling umístěné mezi mohylami na dvorku místního kostela. 
Modleme se za dobrou péči státu a za respekt návštěvníků ke všem deseti zapsaným památkám. 

22. ledna 2023 
Z Dánska pochází stavebnice LEGO a v městečku Billund je postavený celý Legoland. 
Modleme se za dokončení velkých stavebních projektů v zemi, mezi nimiž zaujímá přední místo 
výstavba energetických ostrovů s větrnými turbínami, zásobujícími elektřinou celé Dánsko. 

23. ledna 2023 
V hodnocení vlastní spokojenosti jsou obyvatelé Dánska druhým nejšťastnějším národem světa. 
Modleme se za všechny, kteří tuto spokojenost pociťují, aby měli zároveň otevřené oči, mysl i srdce 
pro tu malou část obyvatelstva, která není šťastná anebo jakkoli trpí. 

24. ledna 2023 
I když většina obyvatel je pokřtěna v Dánské luteránské církvi, pravidelných nedělních bohoslužeb 
se účastní pouze 3 %, a jenom 18 % obyvatel považuje náboženství důležité pro svůj život. 
Modleme se za udržení a šíření křesťanství v Dánsku, aby si věřící všech církví byli vědomí toho, že 
misie mezi nevěřícími nejsou dobrovolnou aktivitou, ale povinným posláním každého z nich. 

25. ledna 2023 
Ekonomický růst se v Dánsku už několik let nezastavil, HDP na obyvatele je ve srovnání s ostatními 
vyspělými zeměmi světa vysoký a výrazně převyšuje průměr v Evropské unii. 
Modleme se za solidaritu státního i privátního sektoru v Dánsku s chudými a rozvojovými zeměmi 
světa, především s těmi, které se ocitají v nouzi vlivem přírodních katastrof či okupačních válek. 

26. ledna 2023 
V rovinatém Dánsku je nejvyšším přírodním bodem hora Møllehøj se 170 metry nad mořem. 
Modleme se za dánské vědecké instituce, které se zabývají zvedáním hladiny oceánů, aby měly 
dostatek projektů i financí k přípravě země pro scénář postupného zatopení většiny svého území. 

27. ledna 2023 
Jediným katolickým biskupem v zemi je kodaňský biskup Czeslaw Kozon, syn polských emigrantů. 
Modleme se za necelou čtyřicítku katolických kněží v celém Dánsku, aby mezi nimi dozrál moudrý a 
schopný nástupce stávajícího biskupa, jenž letos dovrší 72 let. 

28. ledna 2023 
Na Faerských ostrovech se každoročně koná kritizovaný lov velryb zvaný grindadráp. 
Modleme se za vyřešení několikaletého sporu o regulaci, jakož i obecně o vhodnosti tohoto 
tradičního lovu, jenž není pod kontrolou Mezinárodní velrybářské komise. 

29. ledna 2023 
Přístav Dragør je památkou na doby, kdy Dánsko bylo důležitým mořeplaveckým královstvím. 
Modleme se za ochranu výsostného mořského pásma přiléhajícího k Dánsku jak před neoprávněným 
vniknutím cizích plavidel, tak i před ekologickými haváriemi. 

30. ledna 2023 
Nejsevernější místo v Dánsku je mys Grenen, kde se proti sobě slévají Baltské a Severní moře. 
Modleme se za dodržování zákazu koupání všude tam, kde je to nařízeno, obdobně jako na tomto 
místě, kde vody narážející na sebe mohou nečekaně vytvořit nebezpečné přílivové vlny. 

31. ledna 2023 
Dánská monarchie je nejstarší nepřetržitě existující v Evropě, u jejíhož zrodu stál v roce 936 první 
dánský panovník Gorm Starý zvaný též Ospalý. 
Modleme se za dánské seniory, aby měli dobrou zdravotní péči i silné rodinné zázemí, a země 
dokázala čelit iniciativám k uzákonění aktivní eutanázie, která je zde považována za trestní čin. 



1. února 2023 
Za národní jídlo Dánů je považován sendvič smørrebrød z tmavého žitného chleba, naplněný 
máslem, vejcem, rybou, paštikou, zeleninou nebo sýrem. 
Modleme se za moderní obyvatele Evropy včetně Dánska, aby nezapomínali na pravidelnou 
modlitbu před jídlem, při níž děkujeme Bohu za dostatek potravin pro každodenní živobytí. 

2. února 2023 
Podle organizace Transparency International má Dánsko vůbec nejnižší míru korupce na světě. 
Modleme se za udržení tohoto standardu i v dalších letech, jakož i za to, aby ze způsobů vedení 
obchodních, úředních i soudních procesů si vzaly příklad i ostatní státy včetně České republiky. 

3. února 2023 
Papež Jan Pavel II. v roce 1988 blahořečil dánského přírodovědce a ve své době průkopníka 
v oblasti anatomie a geologie Nielsa Stensena, jenž se ve svých 37 letech rozhodl stát knězem. 
Modleme se za nová povolání jak do kněžského semináře ve Vaedbeku, tak i pro 14 malých 
mužských a ženských řeholních společenství, které v zemi působí. 

4. února 2023 
Komplex budov českého velvyslanectví a rezidence velvyslance se nachází v kodaňské ulici 
Ryvangs Allé a jejích původním majitelem byla rejdařská rodina Nielsenů. 
Modleme se za úspěšnou misi pro pana velvyslance Radka Pecha, honorárního konzula v Aarhusu 
Stiga Hellsterna i jejich české a dánské kolegy či spolupracovníky. 

5. února 2023 
Grónsko, které je zámořským územím Dánského království, patří geograficky k Severní Americe, 
jedná se o největší ostrov na světě, jehož 85 % plochy pokrývá druhý největší světový ledovec. 
Modleme se za parlament, vládu, ale i zbytek obyvatelstva tohoto ostrova, jenž má silnou autonomii 
při rozhodování, aby si ji uhájili i před USA nebo Čínou, které mají o Grónsko enormní zájem. 
 

 

 

 
v době 2. 1. – 5. 2. 2023 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Dánsku 


