
 
 

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. 
 

6. února 2023 
Dominické společenství je malý ostrovní stát v Karibském moři, dlouhou dobu spravovaný 
Spojeným královstvím, jenž získal nezávislost teprve v roce 1978. 
Modleme se za prezidenta Dominiky, jímž je od roku 2013 Charles Savarin, jakož i za dosud 
nejdéle sloužícího premiéra Roosevelta Skerrita, který předsedá vládě od roku 2004. 

7. února 2023 
Česká republika udržuje s Dominikou diplomatické styky, záležitostem tohoto státu se 
věnuje české velvyslanectví v Kolumbii. 
Modleme se za dobré mezinárodní vztahy České republiky i Dominiky, a to nejen mezi nimi 
navzájem, ale i s ostatními státy, abychom přispívali k politické stabilitě na celé planetě. 

8. února 2023 
Ostrov Dominika objevil roku 1493 Kryštof Kolumbus a místní Indiány nazval Karibové, tito 
dnes žijí už pouze na Dominice, kde tvoří přibližně 1,5 % obyvatelstva. 
Modleme se za tento národ, za jeho tradice a kulturu, ale i za to, aby nejen nyní, ale ani 
v budoucnu nevzniklo mezi obyvateli žádné pnutí v důsledku vyrovnávání se s vlastní historií. 

9. února 2023 
Na základě stížnosti rastafariánské komunity o porušování náboženské svobody povolila 
dominická vláda roku 2020 domácnostem pěstovat 3 rostliny konopí pro rituální účely. 
Modleme se za to, aby náboženská svoboda nebyla vysvětlována tak volně, aby se pod jejím 
rouškem mohla rozvíjet nejen zdraví škodlivá, ale ani žádná militantní či teroristická skupina. 

10. února 2023 
I přesto, že ostrov Dominika byl téměř 500 let pod správou Evropanů, jeho střed, pokrytý 
deštnými pralesy, byl doposud málo prozkoumaný. 
Modleme se za budoucí generace, žijící v tomto státě, aby kvůli ekonomické prosperitě a 
rychlejšímu zbohatnutí nezapomněli chránit i přírodní bohatství, jímž ostrov disponuje. 

11. února 2023 
Hlavním městem Dominiky je 20tisícové městečko Roseau, v němž nejzajímavější stavby 
patří církvím, a to římskokatolická katedrála Panny Marie a anglikánský kostel sv. Jiří. 
Modleme se za poctivý život místních křesťanů, sdružených v jakémkoli církevním 
společenství, aby jejich víra a svědectví přiváděly k Bohu i nové obyvatele ostrova. 

12. února 2023 
Turisté přijíždějící na Dominiku musí počítat s tím, že nejsou na území EU a ani velkolepý 
národní park není značen tak jako v Evropě, a v džungli se lze snadno ztratit. 
Modleme se za české občany, kteří mají rádi dobrodružné cesty a dovolené, aby zbytečným 
riskováním nepůsobili starosti ani místním úřadům, ani českému zastupitelstvu. 



13. února 2023 
Většina základních škol na Dominice jsou církevní, avšak i na veřejných školách je běžné, že 
se na začátku vyučování učitelé se žáky modlí univerzální nedenominační modlitbu. 
Modleme se za pozitivní rozvoj dominického školství, aby si udrželo vysokou vzdělávací 
úroveň, ale zároveň aby pod vlivem modernismu neztratilo i výchovní a duchovní rozměr. 

14. února 2023 
Název státu pochází z názvu dne, kdy jej Kryštof Kolumbus objevil, protože to byla neděle, 
která se latinsky nazývá Dies Dominica, Den Páně. 
Modleme se za Boží ochranu všech dnešních obyvatel Dominiky, kteří v dobré vůli usilují 
nejen o vlastní zbohatnutí a prospěch, ale především o pokoj a spolupráci celého národa. 

15. února 2023 
K doporučením českých úřadů patří i vyžádání si souhlasu místních s jejich fotografováním, 
a zákaz nošení jakéhokoliv oblečení, připomínající vojenskou či policejní uniformu. 
Modleme se za dobrou průpravu všech členů dominické policie, která je po zrušení armády v 
důsledku vojenského pokusu o převrat roku 1981 jedinou ozbrojenou složkou na ostrově. 

16. února 2023 
Katolická církev na Dominice je součástí Antilské biskupské konference, která sdružuje 13 
nezávislých států, 6 britských, 6 nizozemských a 3 francouzská zámořská území. 
Modleme se za dobrou spolupráci těchto biskupství z tak různých území, aby se dokázaly 
domluvit nejen na dogmatických a rituálních, ale i na širších společenských záležitostech. 

17. února 2023 
Kromě úřední angličtiny a kreolštiny mluví místní i zvláštním francouzským nářečím. 
Modleme se za dobré sousedské vztahy ve všech 28 městech a obcích na Dominice, v nichž 
žije více než 100 obyvatel. 

18. února 2023 
Dominika je nejmladším ostrovem v karibské oblasti, vzniklým podmořskou sopečnou 
činností a jedinou tamní horninou je pemza. 
Modleme se za ekonomiku Dominiky, závislé na exportu tohoto jediného nezemědělského 
produktu, aby nekontrolovanou těžbou pemzy nevznikly na ostrově nevratné škody. 

19. února 2023 
Většina původních indiánských obyvatel Dominiky žije v chráněné rezervaci Carib Territory 
o rozloze 15 km2, kterou tvoří 8 vesnic se zhruba třemi tisíci obyvatel. 
Modleme se za tuto oblast na východě ostrova, zvláště za to, aby se rezervace nestala 
centrem ublíženeckých pocitů na straně jedné a pohrdání či povyšování se na straně druhé. 

20. února 2023 
Místní atrakcí je Boiling Lake, jezero s vřelou vodou o průměru přes 60 metrů, v němž 
teplota bublající vody dosahuje kolem 80 °C. 
Modleme se za ty, kteří chtějí podniknout 12hodinovou cestu na toto místo, aby si vždy brali 
s sebou domorodé průvodce, kteří je bezpečně doprovodí pralesem i zpět do civilizace. 

21. února 2023 
Druhým největším městem na Dominice je Portsmouth na severu, kde žije necelých 3000 
obyvatel a v němž byl koncem ledna 2023 po 2leté pauze zahájen tradiční taneční festival. 
Modleme se za obnovení všech aktivit na ostrově, které byly kvůli covidové pandemii 
zrušené, a které pomohou rozvíjet jak historické tradice, tak i současný komunitní život. 



22. února 2023 
K běžným projevům slavení jakýchkoliv svátků včetně každé neděle patří nejen návštěva 
kostela, ale i nádherné účesy a oblečení žen i mužů, kteří i ve velkých vedrech nosí sako. 
Modleme se za to, abychom při seznamování se s kulturou a životem cizích států 
nezapomněli přemýšlet i nad tím, co si z místních tradic můžeme i my vzít jako dobrý příklad. 

23. února 2023 
Jediným katolickým biskupstvím v zemi je Roseau, zřízené v roce 1850, poslední biskup 
Gabriel Malzaire byl po dvaceti letech v únoru 2022 jmenován arcibiskupem na Svaté Lucii. 
Modleme se za nalezení dobrého nástupce tohoto biskupa, aby Svatý Stolec mezi 11 
místními knězi rozeznal vhodného kandidáta, jenž bude příkladně vést zdejší katolíky. 

24. února 2023 
Prvním stálým evropským obyvatelem Dominiky se stal roku 1641 francouzský misionář 
Raymond Breton, autor prvního francouzsko-karibského slovníku. 
Modleme se nová misionářská povolání ve světě, aby si biskupové disponující dostatkem 
kněží více uvědomovali, že nemají bránit jejich odchodu, ale podporovat je a modlit se za ně. 

25. února 2023 
Mladí lidí z Dominiky mohou studovat na jediné karibské univerzitě sídlící na Jamajce, 
která vznikla pro potřeby celé anglicky mluvící oblasti teprve v roce 1948. 
Modleme se za budoucí dominické lékaře, právníky, učitele ale i vědce z jakéhokoli oboru, 
aby jejich dostačující počet i kvalita vzdělání pomohly zvyšovat životní úroveň na ostrově. 

26. února 2023 
Ze zahraničních investic v zemi jsou poslední roky objemově nejvýznamnější projekty Číny, 
které zahrnují především stavebnictví, doly, dopravní a obchodní infrastrukturu. 
Modleme se za rozvážnost při uzavírání obchodních smluv a dohod mezi tímto státem a 
světovými velmocemi, aby se Dominika nestala novodobou kolonií některé z nich. 

27. února 2023 
V lednu 2023 vzbudil pozornost médií Elvis Francois, 47letý obyvatel Dominiky, jehož při 
opravě plachetnice odvál vítr na širé moře, kde přežil pouze na kečupu 24 dní. 
Modleme se za rozvíjení altruismu v místních leteckých i námořních službách, aby kromě 
bezpečné dopravy měly na mysli i možná ztroskotání a rychlou účinnou pomoc potřebným. 

28. února 2023 
Vzhledem k velikosti země a počtu obyvatel má Dominické společenství pouze šest 
velvyslanectví, a to v USA, Číně, Belgii, Kanadě, ve Spojeném království a na Kubě. 
Modleme se za dobrou úroveň dominické diplomacie, jmenovitě za diplomaty, kteří mají na 
starost vztahy s Českou republikou, jakož i za české diplomaty s působností pro Dominiku. 

1. března 2023 
Divokost místní řeky Indian River využili i filmaři při natáčení kultovních Pirátů z Karibiku. 
Modleme se za filmové diváky a fanoušky, aby kromě vlastní zábavy využili natočené snímky 
i k lepšímu poznávání zemí, v nichž filmy vznikají, jakož i jejich dějin a kultury. 

2. března 2023 
Od června do října trvá na Dominice období dešťů, během něhož hrozí hurikány, z nichž 
největší jménem Maria postihl zemi v noci 24. září 2017 a zničil 90 % celého ostrova. 
Modleme se za větší sounáležitost ostatních států v řešení otázky klimatických změn, mezi 
něž patří i rychlé ohřívání Atlantského oceánu, které pak způsobuje tyto smrtonosné bouře. 



3. března 2023 
Právě na ostrově Dominika žije endemický papoušek amazoňan císařský, jenž se nachází 
jak uprostřed národní vlajky, tak i ve dvojím zobrazení ve státním znaku. 
Modleme se za větší úctu k přírodě nás všech, kteří jsme zahlceni starostmi o sebe, aby 
ohrožené druhy zvířat a rostlin nevyhynuly v důsledku lhostejnosti většiny populace. 

4. března 2023 
Národní motto Dominiky v lokální francouzštině zní APRÈS BONDIE, C’EST LA TER, Hned po 
dobrém Bohu milujeme svou zemi. 
Modleme se za zdravé vlastenectví každého národa, včetně dominického a českého, které se 
bude řídit Božími zákony a nebude ohrožovat žádný jiný stát ani jeho obyvatele. 

5. března 2023 
V lednu 2004 se stal předsedou vlády Dominiky tehdy nejmladší premiér na světě 36letý 
Roosevelt Skerrit, jenž po 19 letech patří k aktuálně nejdéle sloužícím premiérům vůbec. 
Modleme se za dobrá rozhodnutí tohoto původním povoláním psychologa, jenž během své 
éry sblížil zemi s režimy v Číně, na Kubě i ve Venezuele, které čelí mezinárodní kritice. 
 
 

 

 

 
 

v době 6. 2. 2023 – 6. 3. 2023 budou v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Dominice 


