MODLITBA ZA ABCHÁZII
srpen 2021
ABCHÁZIE VYHLÁSILA NEZÁVISLOST ROKU 1992, ČR JI VŠAK POVAŽUJE ZA SOUČÁST GRUZIE
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.
2. srpna 2021
Vyhlášení nezávislosti Abcházie v roce 1992 je důsledek rozpadu Sovětského svazu a sporů mezi
Abchazy a Gruzínci, kteří se během sovětské éry stali dominantním národem na jejich území.
Modleme se za uklidnění situace v Abcházii natolik, aby mezi těmito dvěma národy zavládl pokoj,
porozumění i vzájemné odpuštění křivd, které si v minulých dobách jeden druhému způsobily.
3. srpna 2021
První samostatné Abchazské království vzniklo v 8. století, obnovené pak bylo opět v 16. století.
Modleme se za obyvatele kterékoli země na světě, kteří se příliš upínají na minulost a nejsou proto
schopni přijímat současný stav světa a žít klidně přítomnou dobu.
4. srpna 2021
Většina katolíků v Abcházii jsou Poláci a Arméni, jediným katolickým knězem je Polák Jerzy Piluś.
Modleme se za dobré vztahy mezi touto katolickou komunitou a ostatními obyvateli Abcházie, aby
katolíci nebyli příčinou jakýchkoli národnostních sporů a občanských konfliktů.
5. srpna 2021
V místní stravě se používá často sýr, jogurt, zelenina a místo chleba většinou kukuřičná kaše.
Modleme se za ty obyvatele Abcházie, kteří v důsledku nezaměstnanosti anebo jiných sociálních
příčin žijí na hranici životního minima anebo přímo o hladu a v chudobě.
6. srpna 2021
V rámci národního uvědomování poslední roky roste v zemi počet stoupenců tradičního
abchazského novopohanského náboženství.
Modleme se za všechny východní i západní křesťany žijící v Abcházii, aby si byli vědomí svého
misijního poslání a svým životem více svědčili o Ježíši Kristu jako Spasiteli světa.
7. srpna 2021
V roce 1570 bylo území Abchazů obsazeno Turky a připojeno k Osmanské říši, roku 1864 jej
v rusko-turecké válce získalo carské Rusko.
Modleme se za politické vůdce Ruska i Turecka, aby dokázali tlumit své mocenské ambice a aby pro
své zájmy nezneužívali jiné, zejména chudé národy a dokázali respektovat jejich svobodu.
8. srpna 2021
Abchazové trpěli zejména za Stalina, jenž sám byl rodem Gruzínec, a vůči Abchazům prosazoval
tvrdou gruzinizaci včetně přesídlení a zákazu používat abchazský jazyk.
Modleme se za dnešní vůdce Gruzie i Abcházie, aby hledali způsob komunikace a vzájemného
porozumění, bez urážek a jakéhokoli ponižování toho druhého národa.
9. srpna 2021
I když Svatý Stolec oficiálně nenavázal diplomatické styky se separatistickou Abcházií, papež
František již dvakrát vyslal na toto území jednat svého apoštolského nuncia.
Modleme se za všechny papežské vyslance, aby v zemích svého vyslání reprezentovali nejen hlavu
katolické církve, ale i samotného Krista, jenž se sklání i k těm nejnepatrnějším a zneuznaným.

10. srpna 2021
V Abcházii leží nejhlubší jeskyně světa Verevkina s maximální hloubkou 2212 m.
Modleme se za všechny lidi, kteří se v posledním období ztratili anebo zahynuli v horách či jeskyních
Západního Kavkazu, jakož i za jejich pozůstalé příbuzné.
11. srpna 2021
Po skončení gruzínsko-abchazské války v roce 1993 došlo k etnickým čistkám, kdy bylo zabito
přibližně 30 tisíc Gruzínců a dalších 250 tisíc bylo vyhnáno ze svých domovů.
Modleme se za mír v této části světa, aby zde opět nepropukl ozbrojený konflikt a aby žádná
abchazská politická strana ani žádná světová velmoc nově nerozdmýchala zdejší historické spory.
12. srpna 2021
Jako první stát, který navázal diplomatické styky s Abcházií, byla sporná Jižní Osetie, jako poslední
v září 2011 ostrovní stát Tuvalu v Oceánii.
Modleme se za všechny diplomaty této země, jakož i zahraniční diplomaty žijící nebo působící
v Abcházii, aby svou autoritou a postavením přispívali k pokojnému soužití místního obyvatelstva.
13. srpna 2021
Abcházština je na seznamu ohrožených jazyků UNESCO, píše se přizpůsobenou cyrilicí, má 58
souhlásek, pouze 2 samohlásky a místo přídavných jmen používá jména podstatná.
Modleme se za všechny rodilé Abchazy, aby měli úctu ke svým dějinám, tradicím, kultuře i jazyku, a
aby jim tato úcta nebránila v úctě a lásce i k jiným národům či jejich symbolům.
14. srpna 2021
Patronem abchazských křesťanů je svatý apoštol Šimon Kananejský, jenž podle legendy při své
cestě do Arménie kázal i na území dnešní Abcházie.
Modleme se za všechny křesťanské církve působící v této oblasti, aby se nejen hlásily
k apoštolskému původu, ale rovněž vyznávaly a žily apoštolskou víru prvních ekumenických koncilů.
15. srpna 2021
Hlavním městem Abcházie je Suchumi, jehož sláva a bohatství skončily s rozpadem Sovětského
svazu a dnes je jedinou turistickou zajímavostí rozsáhlá vládní budova na hlavním náměstí.
Modleme se za abchazskou vládu, jakož i za zastupitele abchazských měst a obcí, aby jim ležela na
srdci životní úroveň obyvatel a snažili se nalézat prostředky, jak pečovat i o ty nejchudší občany.
16. srpna 2021
Z důvodu sporného mezinárodního statusu Abcházie nemohou místní vycestovat do zahraničí.
Modleme se za nalezení řešení, jak vyvést tento národ z patové izolované situace, v níž se octnul i
v důsledku diskriminačních rozhodnutí bývalých režimů.
17. srpna 2021
Největší komunita zahraničních Abchazů, čítající cca půl milionu, žije dnes v Turecku.
Modleme se za všechny uprchlíky a migranty z Abcházie, kteří v jiných státech Asie, Evropy a
Ameriky hledají lepší životní podmínky, materiální zajištění i společenské postavení.
18. srpna 2021
Nový Athos je ruský pravoslavný klášter, založený mnichy z řeckého Athosu roku 1875, součástí
klášterního komplexu je též jeskyně, do níž se dá dostat malou podzemní železnicí.
Modleme se za nová mužská i ženská duchovní povolání pro abchazskou katolickou i pravoslavnou
církev, aby se místní kostely a kláštery nestaly pouze turistickou atrakcí, ale byly živými komunitami.
19. srpna 2021
Jediným oficiálním hraničním přechodem do Abcházie je most přes řeku Inguri, překročení hranic
kdekoli jinde považuje Gruzie za trestný čin a hrozí za něj nejen pokuta, ale i vězení.
Modleme se za české občany, kteří by chtěli podpořit abchazskou nezávislost, aby pro to hledali
jinou formu, než porušování zákonů Gruzie, za jejíž součást toto území považuje i ČR.

20. srpna 2021
Abcházie nemá železnici, kdysi slavnou trať podél pobřeží připomínají osiřelá nádraží, vystavěné
často jako nádherné stavby připomínající divadla, vládní budovy či muzea.
Modleme se za rozvoj veřejné hromadné dopravy v Abcházii, zejména za výstavbu a údržbu
bezpečných silnic, jakož i za svědomitou kontrolu technického stavu místních automobilů.
21. srpna 2021
V abchazských horách je běžné, že tamní lidé jsou ozbrojeni noži, puškami nebo i kalašnikovy.
Modleme se za opatrnost při jejich používání, aby tyto zbraně nesloužily k vyřizování sousedských
sporů anebo k řešení rodinných problémů.
22. srpna 2021
Důležitou roli při udržování míru v Abcházii sehrávají základny ruské armády na jejím území.
Modleme se za to, aby Ruská federace nezneužívala svého postavení jaderné velmoci a mírového
vyjednavače pro prosazení svých politických, ekonomických či vojenských zájmů v Abcházii.
23. srpna 2021
Na severu země leží pohádkově krásné a vyhledávané jezero Rica, opředené mnoha legendami.
Modleme se za abchazské vůdce, aby nepodlehli papalášství a korupci stejně jako sovětští vůdci
Stalin a Brežněv, kteří na břehu jezera měli rozsáhlá letní sídla.
24. srpna 2021
Jedním z největších vývozních artiklů Abcházie jsou zahradní i pokojové květiny.
Modleme se za dobrý vkus a výchovu v estetickém cítění mladé generace, aby jejím přispěním opět
vzkvétala Abcházie jako vlast dobrých, poctivých a pracovitých lidí.
25. srpna 2021
Černomořské pobřeží Abcházie bylo už v antice vyhledáváno řeckými osadníky a obchodníky.
Modleme se za dostačující zásobování základními potravinami pro všechny obyvatele abchazského
regionu bez ohledu na jejich národnostní, náboženskou či politickou příslušnost.
26. srpna 2021
Občanská válka v 90. letech vedla k vysídlení mnoha abchazských obcí a osad, takže opuštěná
místa se stala útočištěm pro divoká zvířata, především přemnožené medvědy.
Modleme se za bezpečí v Abcházii, aby se opuštěné a rozpadávající se budovy zejména v horách
nestaly útočištěm pro zločince, kriminálníky a lupiče.
27. srpna 2021
Zásobárnou energií pro Abcházii jsou zastaralá Galská vodní nádrž a Ingušská vodní elektrárna.
Modleme se za obnovení smysluplných jednání mezi Abcházií a Gruzií o opravě a údržbě těchto
strategických bodů, která ztroskotala na vzájemné politické a nacionalistické nenávisti.
28. srpna 2021
K Abchazům se hlásí i potomkové Adygejců neboli Čerkesů, vyznávajících sunitský islám, z nichž
většina musela ještě z carského Ruska utéct do Turecka anebo Sýrie.
Modleme se za klidné soužití věřících lidí v této zemi, aby spolu vycházeli jak východní, tak západní
křesťané, jakož i jiná náboženství včetně muslimů a malé komunity židů.
29. srpna 2021
Vzpomínkou na zašlou slávu sovětské éry je městečko Ešera s obřím olympijským areálem.
Modleme se za abchazské sportovce, ale i umělce a vědce, kteří by chtěli svou vlast reprezentovat i
v zahraničí, ale neumožňuje jim to sporné postavení Abcházie na mezinárodní úrovni.
30. srpna 2021
Státní rozpočet Abcházie je závislý na dotacích z Moskvy a v celé zemi se platí ruským rublem.
Modleme se za ekonomické oživení této kavkazské oblasti, aby se místní obyvatele mohli
spolehnout více na sebe a na svou práci než na zahraniční pomoc.

31. srpna 2021
V katedrále ve městě Picunda je uctíván svatý Jan Zlatoústý, jenž sem byl poslán do vyhnanství.
Modleme se za všechny církevní památky v Abcházii, aby je Bůh ochránil před zkázou válek, živelních
pohrom i loupežných přepadení.
1. září 2021
Česká republika nemá v Abcházii žádné diplomatické zastoupení a ani na její území žádný český
diplomat nemůže vstoupit, proto jsou čeští občané při návštěvě regionu odkázáni sami na sebe.
Modleme se za pohostinnost, obětavost a vstřícnost místního obyvatelstva, aby bylo ochotno
pomoct všem cizincům, kteří se mezi nimi ocitnou bez možnosti obrátit se na svá velvyslanectví.
2. září 2021
Abchazové svou zemi nazývají Apsny, což v překladu do češtiny znamená země s duší.
Modleme se za abchazské děti a mládež, aby se jim dostalo kvalitního vzdělání včetně profesní,
občanské a náboženské výuky.
3. září 2021
Na území Abcházie poblíž Suchumi se zbožné pravoslavné matce roku 1899 narodil Lavrentij
Berija, nemilosrdný proticírkevní šéf stalinovských tajných služeb.
Modleme se za příbuzné sovětských a gruzínských pohlavárů, kteří mají na území Abcházie
pohřbené své blízké, aby jim bylo umožněno navštěvovat a udržovat tyto hroby.
4. září 2021
S očkováním obyvatelstva Abcházie proti covidu pomáhá Rusko darováním své vakcíny Sputnik V.
Modleme se za brzké zvládnutí koronavirové pandemie v této zemi, za dostatek účinných vakcín, ale
i za to, aby epidemiologická situace nebyla zneužita pro politické a vojenské účely.
5. září 2021
Nejpočetnějším náboženstvím v zemi je pravoslaví, abchazská pravoslavná církev, která obnovila
starý katolikát, není však uznána žádnou jinou církví a má jediného rodilého duchovního.
Modleme se za pravoslavné křesťany v Abcházii, aby se brzy vyřešil jejich právní status a jurisdikce,
aby mohli být svěceni kněží a nebylo žádných pochybností o platnosti udělovaných svátostí.

v době 2. 8. 2021 – 5. 9. 2021 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči
dva informační panely se základními informacemi a mapou Abcházie

