
Národní úmysl: Za návštěvníky půlnočních boho-
služeb
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše 
kostely, aby se nechali proniknout radostnou 
zvěstí.
„Vánoce jsou svátky úžasu, který se neomezuje jen 
na prchavou emoci spojenou s vnějškovostí svátku 
nebo s konzumní horečnatostí. Pokud se Vánoce 
zredukují jen na to, nic se nezmění: zítra to bude 
stejné jako včera, příští rok to bude stejné jako loni 
a tak dále. Je to, jako bychom se ohřáli jen na pár 
okamžiků u slaměného ohně místo toho, abychom 
se celou svou bytostí vystavili síle události a pocho-
pili střed ohnivého tajemství Kristova narození.“ (Pa-
pež František) Modleme se tedy, aby se letos setkali 
o Vánocích byť i  jen sváteční návštěvníci v našem 
křesťanském společenství s živým ohnivě milujícím 
Dítětem Ježíšem. 
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Apoštolát modlitby tvoří celosvětovou síť modliteb, 
která spojuje všechny křesťany s papežem Františ-
kem a jeho záměry. Připojte se k rodině služebníků 
v Apoštolátu modlitby, kteří velkodušně nabízejí 
svůj život, práce a  modlitby Kristu Veleknězi. 
Kaž dý měsíc je za vás sloužena mše svatá. 

DENNÍ  
MODLITBA  
APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den 
a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neu-
stále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti na-
bízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. 
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvod-
cem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pan-
nou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, 
to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména 
na úmysly Svatého otce a našich biskupů: 

Úmysl papeže
Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

K prohloubení našeho spojení se Svatým otcem Františkem 
Celosvětová síť modlitby s papežem doporučuje:

Novéna  
ke svaté Gertrudě 

Pro příznivce Apoštolátu modlitby 
cena 30 Kč (+ poštovné).
Objednávky: www.refugium.cz; 
apostolatmodlitby@gmail.com

Knižní tip Apoštolátu modlitby



ŘÍJEN

Úmysl papeže: Za církev otevřenou všem 
Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a  od-
vážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, 
bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře 
synodality.
Svět očekává, že mu společenství církve bude otvírat 
cestu k Bohu zázraků, něhy a milosrdenství. Proto 
na prvním místě úspěchu apoštolátu pro Boží krá-
lovství je věrnost evangeliu. Co z toho plyne? Nárok 
vracet se do školy evangelia, do školy Boha naděje, 
který vždy překvapuje. Schopnost samostatného 
vidění podstaty a  umění duchovního rozlišování 
získáváme postupně. Pobíháme mezitím často tam, 
kam běží všichni ostatní. Můžeme ale změnit kurz: 
k následování milosrdného Božího Srdce, které nás 
nechá dorůst k pronikavému pohledu. „Pokud ho 
budeme napodobovat, nebudeme se soustředit na 
odsuzování hříchů, ale budeme v lásce hledat hříš-
níky. Nebudeme sčítat přítomné, ale budeme hledat 
nepřítomné. Nevrátíme se k ukazování prstem, ale 
začneme naslouchat. Nebudeme zavrhovat opovr-
hované, ale budeme se nejprve věnovat těm, kteří 
jsou považováni za poslední. To nás, bratři a ses-
try, dnes učí Ježíš svým příkladem. Nechme se jím 
ohromit a přijměme jeho novost s radostí.“ (Homilie 
papeže Františka na Maltě, 3. 4. 2022)   

Národní úmysl: Za volby do senátu
Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali 
svůj úkol poctivě a spravedlivě.
Co obvykle dělá církev před volbami? Biskupové vy-
zývají občany, aby hlasovali podle svého svědomí, ve 
světle evangelia a sociální nauky církve. Jejich pří-
stup je z dobrých důvodů opatrný. V současnosti 
nás díky „lámání“ doby začínají tísnit omezení. Ve 
společnosti vyvstávají nová témata: drahota, obavy 
z cen energií, ekologická krize, úděl uprchlíků a spo-
lečenská roztříštěnost. Bioetické otázky (náhradní 
mateřství, konec života) právem vzbuzují znepoko-
jení. A především dilema: Může být Evropa klidná, 

když sama znovu objevuje svou identitu? Mír a jed-
nota národů vyžadují mnoho úsilí. Když se mod-
líme za politiky-křesťany, prosíme rovněž za to, aby 
neztratili svou lidskou tvář, uchovali si charakter 
a sami se neztratili v krizích, v nichž je ohrožen život 
jejich rodin, vztahů a duchovní život.  

LISTOPAD 

Úmysl papeže: Za děti, které trpí 
Modleme se, aby děti, které trpí, především ži-
jící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke 
vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného 
prostředí.
Citlivost vůči osobě má zásadní důležitost, o to více 
vůči dětem, nezletilým a  zranitelným. Také tělo 

církve krvácí z mnoha provinění, která žádají trvalé 
pokání: nápravu a prevenci. Podobně jako zneuží-
vání, také následky hrůz válek, násilí, komercializace 
intimity, nerovného přístupu (atd.) jsou natolik pus-
tošivé a dlouhodobé, že se zdají nezhojitelné. Cesta 
k uzdravení je ale reálná, i když dlouhá a obtížná. 
Naše modlitba a vnitřní oběť jsou požehnáním pro-
mlouvajícím do všech konkrétních situací, kde má 
v lidsky neřešitelných obtížích zavládnout sprave-
dlnost a láska.  

Národní úmysl: Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své ze-
snulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.
Obzvláště v dnešní době, kdy se válka dostala do 
naší bezprostřední, až fyzické blízkosti, modleme 
se, abychom nepodléhali strachu, zmatku, ale nalezli 
vnitřní kotvu, pevný orientační bod a absolutní dů-
věru v Pána, který je stále přítomný a všechny naše 
bolesti klade k proměně do svých Ran. Přítomnost 
živého Pána otvírá v každé situaci, dokonce i ve strá-
dání a válce, všechna srdce věčnému životu. 

PROSINEC

Úmysl papeže: Za organizace dobrovolníků 
Modleme se, aby rozvojové a  dobrovolnické or-
ganizace nacházely osoby ochotné zapojit se do 
společného dobra a neustále hledat nové způsoby 
spolupráce na mezinárodní úrovni.
Studenti z našich škol, kteří se dostávají na praxi do 
nejchudších oblastí světa, se vracejí změněni a obo-
haceni. Obráceni dotykem s chudobou, nouzí a od-
vahou lidí „čtou“ svůj vlastní život v jiném světle. 
Dobrovolnictví osciluje mezi dvojím pnutím: nut-
ností zachovávat maximální obezřetnost v ochraně 
zdraví všech, tedy i těch, kteří se o druhé chtějí sta-
rat; a zároveň potřebnou odvahou v nouzi druhé ne-
opouštět. K tomu dává sílu zkušenost se statečnými 
lidmi, kteří svou velkorysou radostí rozhodující 
události našich společných dějin zapisují do Božího 
Srdce!“ (Papež František, Fratelli tutti, 54)  

Jan Jemelka   
Komnaty sdílení


