
 
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. března 2023 
I když Dominikánská republika získala nezávislost na Španělsku roku 1821, vzápětí byla 
obsazena sousedním Haiti, s nímž nemá dodnes úplně nejlepší vztahy. 
Modleme se za vrcholné představitele Dominikánského republiky i církve v tomto státu, aby 
svými proslovy i činy přispívali k mírovému soužití a uklidnění jakéhokoli sousedského napětí. 

7. března 2023 
Na území Dominikánské republiky kromě státní policie operuje rovněž oficiální turistická 
policie, která je obvykle vždy ochotna poradit či pomoct navázat potřebné kontakty. 
Modleme se za domácí obyvatelstvo, aby v přijíždějících turistech nevidělo pouze zdroj svých 
příjmů, ale rovněž své bližní, které nemají okrádat ani tehdy, když jsou bohatší než oni sami. 

8. března 2023 
I když ústava zaručuje každému občanovi náboženskou svobodu, katolická církev má v 
zemi zcela jiné postavení než ostatní církve registrované jako nevládní organizace. 
Modleme se za efektivní mezináboženský dialog v Dominikánské republice, aby se většinoví 
katolíci necítili nadřazeni zbytku populace, a žádní věřící ať nevyvolávají zbytečné konflikty. 

9. března 2023 
Dominikánská republika se stala symbolem dokonalé exotické dovolené v karibském ráji 
s koupáním v moři a opalováním na nejhezčích plážích světa. 
Modleme se za lidi z kterýchkoli koutů světa, kteří sem přijíždějí za luxusem a zábavou, aby 
vnímali i odvrácenou tvář země v podobě mnoha chudých a potřebných obyvatel. 

10. března 2023 
Důležitým rokem pro Dominikánskou republiku je rok 1491, kdy ostrov Hispaniola objevil 
Kryštof Kolumbus, jehož syn Diego se stal guvernérem ostrova roku 1508. 
Modleme se za co nejobjektivnější hodnocení dějin místními i zahraničními historiky, aby na 
dobu mořeplavců a objevitelů bylo nahlíženo v kontextu tehdejších zákonů, znalostí i kultury. 

11. března 2023 
Jednu z nejkrvavějších vlád v Latinské Americe představoval do roku 1961 dominikánský 
prezident Rafael Trujillo, jenž byl mj. odpůrcem vlivu katolické církve, ač byl sám katolík. 
Modleme se za katolické politiky v zemi, aby hlouběji zkoumali a poznávali Písmo Svaté a 
katechismus, a ve veřejném prostoru nepůsobili pohoršení pro jinověrce a nevěřící. 
 
 



12. března 2023 
Odvrácenou tváří pobytu na Dominikánské republice jsou často zapáchající čtvrti a 
hromadící se odpadky v oblastech, které nejsou navštěvovány turisty. 
Modleme se za vyřešení tohoto letitého problému, aby ho obyvatelé země nenechávali 
pouze na vládě, ale sami ve svých městech a obcích hledali co nejúčinnější východisko. 

13. března 2023 
Záležitostem našich občanů v Dominikánské republice se věnuje velvyslanectví v kubánské 
Havaně a honorární konzulát v hlavním městě Santo Domingo. 
Modleme se za velvyslance Petra Kavána a dalších pět pracovníků naší ambasády, jakož i za 
honorárního generálního konzula José Ramón Brea Gonzáles. 

14. března 2023 
Právě na území Dominikánské republiky byly postaveny první katedrála, hrad, klášter i 
pevnost na americkém kontinentu. 
Modleme se jak za vědce a historiky, kteří přijíždějí do země kvůli zpracování jejích 
objektivních dějin, tak za místní odborníky, aby dokázali spolu jednat i pracovat. 

15. března 2023 
Hlavní město země je nazváno podle svatého Dominika a celý stát podle řádu dominikánů. 
Modleme se za stávající kláštery a řeholní společenství v Dominikánské republice, aby jejich 
působení bylo natolik požehnané, že i ateisté nebo hledající budou jejich životem osloveni. 

16. března 2023 
V mnoha veřejných školách se na začátku vyučování hraje státní hymna Dominikánské 
republiky a následuje krátká četba z Bible. 
Modleme se za to, aby si především rodiče, učitele a zákonodárci uvědomili potřebu 
duchovní formace žáků a dokázali nadále udržet správnou formu biblické výchovy ve školách. 

17. března 2023 
Hlavou katolíků v Dominikánské republice je arcibiskup Santiago de los Caballeros Freddy 
Antonio de Jesús Bretón Martínez, jenž je předsedou biskupské konference od roku 2020. 
Modleme se za dobré a rozvážné místní biskupy a ordináře, kteří stojí v čele dvou arcidiecézí, 
devíti diecézí a jednoho vojenského ordinariátu. 

18. března 2023 
Zvláštností dominikánské přírody je její biodiverzita, nachází se zde devět různých 
přírodních zón, všechny kromě subpolární a polární. 
Modleme se za dostatečnou ochranu přírody v celé zemi, aby její krása a rozmanitost 
nezanikly jen kvůli komerčním projektům především v oblasti obchodu a turismu. 

19. března 2023 
Na severozápadě země se nachází město Montecristi v minulosti proslulé přítomností 
pirátů, kteří potápěli obchodní lodě, jejichž některé vraky jsou dnes velkými atrakcemi. 
Modleme se za férová jednání dnešních dominikánských obchodníků a podnikatelů, a to jak 
mezi sebou navzájem, tak i na mezinárodní úrovni. 

20. března 2023 
Při dohadování služeb s místními obyvateli se stále vyplatí umění smlouvat ceny. 
Modleme se za české turisty, aby hájili dobré jméno naší země, a toto umění nezaměňovali 
za schopnost dosáhnout co nejlevnější ceny, a přitom ošidit či obelhat prodejce. 



21. března 2023 
Poměrně moderní záležitostí v Dominikánské republice je zakládání soukromých hřbitovů 
pro lidi i zvířata, přičemž dva z nich v hlavním městě založil honorární konzul ČR. 
Modleme se za důstojné pohřbívání nejen v tomto státě, ale i u nás, aby se lidé s úctou 
loučili se svými zemřelými, udržovali jejich hroby a modlili se za spásu jejich duší. 

22. března 2023 
Zatímco východní část ostrova Hispaniola tvoří Dominikánská republika, kde se mluví 
španělsky, o něco menší západní část představuje francouzský mluvící stát Haiti. 
Modleme se za obě tyto země, mezi nimiž od roku 2022 vyrůstá hraniční zeď, která má 
zamezit migraci chudých obyvatel, ale i pašování zboží, zbraní a drog z Haiti. 

23. března 2023 
V roce 2005 byla občany Dominikánské republiky, kteří studovali v ČR, založena společnost 
česko-dominikánského přátelství. 
Modleme se jak za tyto Dominikánce, tak i za obyvatele nedávno založené vesničky Pueblo 
Checo, kde se několik Čechů rozhodlo žít a zhodnotit zdejší zchátralé domy či rezorty. 

24. března 2023 
Zvláštní historii má město Sosúa na severním pobřeží Dominikánské republiky, které v roce 
1938 založilo asi 100 tisíc židovských uprchlíků z tehdy nacistického Německa. 
Modleme se za přetrvávající uprchlickou krizi nejen v Dominikánské republice, ale na celém 
světě, aby při jejím řešení i dnes bohaté státy hleděly rovněž na utrpení a bídu utečenců. 

25. března 2023 
V Dominikánské republice roste procentuálně nejvyšší počet endemických rostlin, které se 
nevyskytují nikde jinde ve světě, z celkového počtu jich zde roste 36 %. 
Modleme se za dobré podchycení endemitů jak v Dominikánské republice, tak i na 
Madagaskaru a jiných ostrovech, aby je světové organizace mohly evidovat a účinně chránit. 

26. března 2023 
Dominikánská republika je jediným místem, kde se vyskytuje ložisko vzácného larimaru, 
tzv. delfíního kamene, který objevil roku 1970 místní kněz Miguel Mendez Fuertes Lore. 
Modleme se za katolíky, kteří tento kámen prodávají, aby upustili od šíření magických pověr, 
podle nichž jde o kámen bájné Atlantidy, která nositele chrání před zlým duchem. 

27. března 2023 
Není ničím neobvyklým potkávat obyvatele Dominikány s mačetami nebo brokovnicemi. 
Modleme se za větší bezpečí na ulicích v obcích i mimo obce, aby se ani domácí ani příchozí 
nemuseli bát o své zdraví, životy, majetek či bezpečí. 

28. března 2023 
V únoru 2023 byla spuštěna operace Border, při níž bylo zatčeno několik představitelů 
dominikánské armády, kteří brali úplatky za ilegální převádění Haiťanů do země. 
Modleme se za neúplatnost a čestnost příslušníků armády i policie v Dominikánské republice, 
aby se dodržováním zákonů zabránilo společenskému chaosu v zemi. 

29. března 2023 
I když je Dominikánská republika známá svými plážemi, 60 % jejího území pokrývají hory. 
Modleme se za všechny návštěvníky hor kdekoli na zemi, aby už před výstupem 
nepřeceňovali své síly, a naopak nepodceňovali dostatek tekutin a patřičné vybavení. 



30. března 2023 
Dominikánská republika třikrát hostila papeže Jana Pavla II., jenž hlavní město Santo 
Domingo navštívil v letech 1979, 1984 a 1992. 
Modleme se za katolíky této země, kteří opustili církve nebo i víru v Boha v důsledku 
skandálu zdejšího apoštolského nuncia Józefa Wesolowského v roce 2013. 

31. března 2023 
Rodákem z Dominikánské republiky byl mj. americký módní návrhář Oscar de la Renta, 
jenž byl dvorním návrhářem princezny Diany i čtyř prvních dam USA. 
Modleme se za nejvyšší státní představitele této prezidentské republiky i jejich manželské 
protějšky, aby více než na značkové oblečení či auta hleděli na službu dominikánskému lidu. 

1. dubna 2023 
Vzhledem ke svému hispánskému dědictví má Dominikánská republika tradičně dobré 
vztahy se Španělskem, které je po USA a Číně třetím nejsilnějším investorem v zemi. 
Modleme se za dobré diplomatické vztahy tohoto státu, jenž navázal bilaterální vztah 
s Českou republikou v roce 1993, a naopak roku 2018 vypověděl smlouvu s Tchaj-wanem. 

2. dubna 2023 
Patronkou Dominikánské republiky je už od 16. století Panna Maria z Altagracia, jíž u 
příležitosti sto let od první korunovace papež František roku 2022 věnoval zlatou růži. 
Modleme se za požehnání celého lidu Dominikánské republiky bez ohledu na jejich původ a 
náboženství, kteří usilují o konání dobra, svědomitý život i práci pro blaho druhých. 
 

 

v době 6. 3. 2023 – 2. 4. 2023 budou v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Dominikánské republice 


