
 
 

 
Následující úmysly se může každý modlit sám, s dalšími členy rodiny doma anebo 
v modlitebních společenstvích; koná-li se v daný den mše svatá u Sv. Gotharda v 
Bubenči, přímluva zazní i během ní.  
 
 

7. února 2022 
Brunej díky velkým zásobám ropy patří k zemím s nejlevnějším benzínem i naftou, 
v přepočtu stojí kolem 10 Kč za litr.  
Modleme se za poklidné řešení mezinárodního sporu mezi využíváním ropy a 
obnovitelných zdrojů, a to nejen v automobilovém průmyslu.    

8. února 2022 
Od roku 1984 v zemi autoritativně vládne sultán, jenž zároveň zastává funkci premiéra, 
ministra financí i ministra zahraničí.  
Modleme se za budoucnost této země, aby o svém osudu v ní mohli více rozhodovat i 
občané, a nemuseli žít v úplné závislosti na autoritativní vůli jediného člověka.  

9. února 2022 
Sídlem sultána v hlavním městě Bandar Seri Begawan je palác Istana Nurul Iman, se 
svými 1800 pokoji největší obydlí na světě, zapsané v Guinessově knize rekordů.  
Modleme se za tisíce jiných obyvatel Bruneje, kteří bydlí v dřevěných chatrčích na kůlech, 
které nemají ani vodovod ani žádné další sociální zázemí. 

10. února 2022 
Brunej se snaží o co největší izolovanost od mezinárodních organizací, aby svět nijak 
nezasahoval do jejích vnitřních záležitostí. 
Modleme se za postupné a rozumné otevírání se této země světu, aby se její obyvatelé 
nestali zcela poddanými a rukojmími žádného autoritativního režimu.  

11. února 2022 
Díky příjmům z těžby ropy a plynu je Brunej finančně zajištěná, v zemi se neplatí žádné 
daně a obyvatelé se tím pádem těší relativnímu blahobytu. 
Modleme se za větší sounáležitost národů, aby představitelé bohatých zemí uměli lépe 
vysvětlit občanům, že je nutné pomáhat i státům, které nemají velké přírodní bohatství. 

12. února 2022 
Asi tři pětiny rozlohy Bruneje jsou pokryty nedotčenými deštnými pralesy, další pětinu 
tvoří ostatní lesní porost, který pokrývá většinu ostrova Borneo, kde se Brunej nachází. 
Modleme se za efektivní řešení klimatických problémů naší planety, aby rozvoj lidské 
ekonomiky neměl fatální důsledky jak na přírodu, tak i na vesmír kolem zeměkoule.  



13. února 2022 
V celé Bruneji je nejen přísný zákaz požívání alkoholu na veřejnosti, ale i zákaz jeho 
dovozu ze zahraničí a prodeje v místních obchodech, a to včetně vína a piva. 
Modleme se za obyvatele celého ostrova Borneo, ale i za všechny příchozí turisty, aby si 
tohoto zákazu byli vědomi a jeho případným porušením neriskovali svůj život i bezpečí.  

14. února 2022 
Pro české občany v Bruneji je určeno velvyslanectví se sídlem v indonéské Djakartě. 
Modleme se za stávajícího českého velvyslance, kterým je od února 2021 Ing. Jaroslav 
Doleček, za jeho spolupracovníky i všechny, kteří našim lidem v Bruneji jakkoli pomáhají. 

15. února 2022 
Velkou nadějí pro malou katolickou komunitu v Bruneji byl kardinál Cornelius Sim, jenž 
v květnu 2021 náhle zemřel na zástavu srdce při léčbě rakoviny.  
Modleme se za budoucnost katolické církve v Bruneji, aby se nejen dokázala vzpamatovat 
z této velké ztráty, ale aby dokázala vychovat další moudrou a odvážnou osobnost. 

16. února 2022 
Sultán, jenž zemi vládne od roku 1967, patří k nejbohatším lidem na světě, vlastní asi 5 
tisíc aut, mezi nimiž nechybí největší sbírka (odhadem 500 kusů) Rolls-Royců na světě. 
Modleme se za tohoto brunejského vládce, aby mu Bůh osvítil rozum i srdce, a dokázal 
svůj obrovský majetek využívat nejen pro sebe a svou rodinu, ale i pro nuzné a potřebné. 

17. února 2022 
Brunej má necelých půl milionu obyvatel, z toho více než 100 tisíc žije v hlavním městě. 
Modleme se za každého z těchto lidí, aby byla respektována jeho důstojnost, základní 
lidská práva včetně práva na život a náboženské svobody.  

18. února 2022 
Sultanát Brunej založil kolem roku 1400 Muhammad Shah, jenž měl při vylodění u 
pobřeží svolat: „Baru nah“ (Ejhle, to je ono!), což dalo základ názvu země. 
Modleme se za školství v Bruneji, aby svým žákům a posluchačům předkládalo objektivní 
informace, včetně pravdivého a nezkresleného pohledu na vlastní dějiny. 

19. února 2022 
Hlavním městem Bruneje je Bandar Seri Begawan s obrovskou mešitou Omara Alího 
Saiffudiena z roku 1958, jejíž minaret určuje maximální výšku okolních staveb. 
Modleme se za lidi, pravidelně navštěvujících mešity a jiná muslimská modlitební místa, 
aby v nich hledali pokoj pro sebe i pro ostatní a neradikalizovali se v nich žádní teroristé. 

20. února 2022 
Pro zahraniční společnosti a investory v Bruneji vláda buduje speciální zóny, v nichž 
mají mít svá sídla a byty. 
Modleme se za bezpečnost všech zahraničních diplomatů i pracovníků různých 
společností, především těch, kteří nijak a ničím nenarušují domácí zákony a pravidla. 

21. února 2022 
V Bruneji se mluví malajsky, většina obyvatel se však také domluví v angličtině. 
Modleme se za porozumění všech národnostních skupin v Bruneji, kde kromě většinových 
Malajců žijí také Číňané a zbytky původního bornejského obyvatelstva. 



22. února 2022 
Od roku 2013 zavedl sultán v Bruneji muslimské právo šarí’a. 
Modleme se za nemuslimské obyvatelstvo Bruneje, které tímto právem může být snadno 
nejen znevýhodněno, ale přímo trestáno až likvidováno. 

23. února 2022 
Pro případ propadu ceny ropy nebo dokonce snížení její poptávky v důsledku změny 
světových topných a palivových priorit hledá Brunej nová ekonomická odvětví. 
Modleme se za moudrost jak pro panovníka, tak pro celou jeho vládu, aby v těchto 
projektech měli na mysli nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé cíle a vize.  

24. února 2022 
Kromě jiných zákazů platí v Bruneji i zákaz používání dronů bez povolení. 
Modleme se nejen za návštěvníky Bruneje, ale za kohokoli z nás, aby drony nevyužíval pro 
pořizování záběrů, které narušují soukromí či bezpečí a klid druhých osob. 

25. února 2022 
Brunej získala nezávislost na Velké Británii teprve roku 1984, a i když sultanát neuznává 
za hlavu svého státu anglickou královnu, je členem Commonwealthu. 
Modleme se za dobré mezinárodní vztahy jak mezi Brunejí a Spojeným královstvím, tak 
obecně mezi asijskými a evropskými zeměmi, včetně České republiky.   

26. února 2022 
Od roku 2014 sultán zakázal slavení Vánoc, aby se neohrozila víra muslimské komunity. 
Modleme se za křesťany, kteří nadále praktikují své náboženské bohoslužby, včetně 
slavení svátků a slavností, aby nebyli potrestáni podle tohoto diskriminačního zákona. 

27. února 2022 
Sultán do svého luxusního paláce s 1788 pokoji a 257 koupelnami vždy na konci 
ramadanu zve obyvatele Bruneje, s muži si potřese rukou, ženy přivítá jeho manželka. 
Modleme se za vysoké představitele katolické církve u nás i ve světě, aby si aspoň jednou 
ročně i oni našli čas na obyčejné lidi, kteří by si s nimi chtěli promluvit anebo je potkat.  

28. února 2022 
Jedinými uznanými křesťanskými církvemi v Bruneji jsou katolická a anglikánská, obě 
mají v celé zemi pouhé tři kostely. 
Modleme se za vzájemné porozumění a spolupráci brunejských křesťanů, aby právě touto 
láskou dokázali přetrvat a svědčit o Kristu v jinak čistě muslimském státě. 

1. března 2022 
Na okraji hlavního města leží vesnice Kampong Ayer, jejíž cca 30 tisíc obyvatel zde žije 
velmi chudě v domcích postavených na dřevěných kůlech nad vodní hladinou.  
Modleme se za ochranu a bezpečí těchto lidí, jejichž obydlí je vystaveno nejen nebezpečí 
přírodních živlů, ale domy jsou často i nedostatečně zajištěny. 

2. března 2022 
Největšími místními aerolinkami jsou Royal Brunei, které vlastní samotný sultán, a 
ve kterých je na začátku každého letu přednášena modlitba v arabštině. 
Modleme se za nás křesťany, abychom si i od muslimů dokázali brát dobrý příklad a 
každou svou menší či větší cestu začínali modlitbou a prosbou o Boží požehnání.    



3. března 2022 
Brunej je rozdělena na dva územní celky, oddělené od sebe územím Malajsie, od března 
2020 je spojuje 30 km dlouhý most nad mořskou hladinou.  
Modleme se za vzájemné propojení obyvatel obou územních celků Bruneje, a to nejen 
dopravně, ale i společensky a kulturně, aby mezi nimi nevznikalo žádné zbytečné napětí.   

4. března 2022 
V dodatku k brunejské ústavě je deklarováno, že sultán nemůže chybovat ani 
v osobním životě ani ve výkonu své funkce.  
Modleme se za vrcholné představitele států, aby jako důležitou životní zásadu dokázali 
naopak přijmout Ježíšovo pravidlo o vlastní omylnosti a schopnosti se omluvit.  

5. března 2022 
Za zlatý věk Bruneje bývá označováno 15.-16. století, kdy brunejský sultán ovládal 
nejen celý ostrov Borneo, ale i okolní ostrovy včetně dnešních jižních ostrovů Filipín.  
Modleme se za spokojenost současných vládců v této části světa, aby nikdo z nich 
netoužil  vrátit zpět dějiny a násilím si opět přivlastnit v minulosti ztracená území.      

6. března 2022 
Brunejci musí být umytí a oblečení již před první denní modlitbou v pět hodin ráno. 
Modleme se za dobré fungování všech oblastí společenského života v Bruneji, které 
zajišťují odvoz odpadu, funkční kanalizaci a ostatní základní hygienická opatření.  

 

 

 
v době 7. 2. – 6. 3. 2022 budou v kostele Sv. Gotharda v Praze-Bubenči 
dva informační panely o geopolitické a náboženské situaci v Bruneji 


