
Národní úmysl: Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdra-
žováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo 
účinné pomoci.
Jak se správně zorientovat v přemíře katastrofických 
scénářů? Otázka je, z jakých očekávání žijeme. Ač
koli jsme skutečně zavázáni pomoci potřebným, 
často si neuvědomujeme, že my sami trpíme nej
větší chudobou dnešního světa. „Posedlý v Markově 
evangeliu křičí: Přišel jsi nás zahubit? (Mk 1,24) 
Mnozí lidé, včetně křesťanů, si myslí totéž: pochy
bují o tom, že by Ježíš chtěl naše štěstí. Naopak se 
obávají, že pokud vezmeme jeho pozvání vážně, 
zničíme si život. Jiný mladík z Markova evangelia 
byl velmi podnikavý, plný zájmu a Ježíše vyhledal ze 
svého popudu, ale jeho city byly zároveň rozporu
plné, neboť přikládal přílišnou důležitost majetku. 
To mu nedovolilo, aby naplnil touhu po těsném 
následování dobrého mistra, kterou choval v srdci. 
Evangelium pak poznamenává, že onen mladík od
chází zarmoucen. (Mk 10,22) Avšak průvodním prv
kem setkání s Pánem je radost.“ (papež František) 
Pravé bohatství spočívá v radosti z Pána.
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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 svatému 
Klaudiu Colombièrovi 

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

Knižní tip Apoštolátu modlitby



LEDEN

Úmysl papeže: Za vychovatele 
Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými 
svědky tím, že učí bratrství a ne soupeření a po-
máhají zejména těm nejzranitelnějším mladým 
lidem.
Vychovatelé, ať v rodinách, či ve školách, se v dnešní 
době potýkají s nemalými obtížemi. Jak jim čelit? 
„V době informačních technologií víme, jak důležité 
je znát hesla, abychom se dostali do programů, kde 
se nacházejí nejcennější osobní informace. Také du
chovní život má svá hesla: existují slova, která se do
týkají srdce a odkazují na to, na co jsme nejcitlivější. 
Pokušitel, tedy ďábel, tato klíčová slova dobře zná.“ 
Skrze ně na nás útočí, zejména na mladé, kteří stojí 
na prahu rozlišování svého vlastního života, protože 
dobře ví, že zde leží největší hodnota. Je důležité, 
aby mladí lidi tato „hesla“ srdce dobře znali. Odka
zují na nejhlubší touhu srdce člověka – a také Srdce 
Boha. Formace je účinná tím, že pomáháme mla
dým rozpoznávat „nejhlubší touhu srdce po Bohu, 
kterou do našeho srdce vložil on sám. Také Pán totiž 
vůči nám chová jednu obrovskou touhu: chce nám 
umožnit účast na plnosti jeho trojičního života“. (pa
pež František)   

Národní úmysl: Za volbu prezidenta
Modleme se, aby budoucí prezident České repub-
liky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší 
země.
Svévole vůči lidské důstojnosti „se bolestně rozmno
žila v mnohých oblastech světa natolik, že nese rysy 
něčeho, co lze nazvat třetí světovou válkou vedenou 
po kouskách“. (papež František) To svým způsobem 
zakoušíme denně i na naší politické scéně. Nebuďme 
však těmi, kdo buď obviňují druhé, nebo upadají do 
skepse. Položme si otázku, co je naším vlastním po
litickým úkolem. Můžeme si osvojit mentalitu bez-
mocnosti. Je to paradoxní mentalita naděje, kterou 
máme střežit i v politicky vyhrocených situacích. 
Kde ji najdeme? Stačí vzít vážně touhu Ježíšova 

Srdce, abychom jako křesťané vnímali, že on sám 
nám přináší naději na každý den. Abychom se na
učili jeho Srdce každé ráno vidět a vnímat, že se na 
nás dívá, usmívá a září na nás nadějí a láskou. To je 
náš první politický úkol. Zní snad tato souvislost 
zvláštně? A přece je to úkol pro společnost nanejvýš 
potřebný.  

ÚNOR 

Úmysl papeže: Za farní společenství 
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém 
společenství stávaly stále více komunitami víry, 
bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebněj-
ším.
Je vůbec možné ideální farní společenství? „Dva 
lidé, tři názory.“ Změnit náhled nebo zříci se svého 
stanoviska je pro mnohé až nemožné. Středem spo
lečenství však nejsem „já“, ale Ježíš, který mě hledá. 
Když bude středobodem našich farností on, budou 
zrát do plnosti jeho života v otevřenosti také vůči 
druhým. „Prosme o milost, abychom prožívali přá
telský vztah k Pánu, jako když přítel hovoří s příte
lem. Znal jsem jednoho starého řeholníka. Pokaždé, 
když mohl, chodíval do kaple, podíval se na oltář 
a řekl: Ahoj! protože si s Ježíšem byli blízcí. Takový 
vztah bychom měli mít v modlitbě: blízkost k Je
žíši. Tuto milost si máme vyprošovat pro sebe i pro 
druhé, abychom tak v Ježíši spatřovali svého nej
většího a nejvěrnějšího Přítele. Ježíš zůstává u dveří 
našeho srdce. Pozdravujme Pána srdcem, modlitbou 
citovou a blízkou, kterou netvoří mnoho slov, nýbrž 
dobrá díla a gesta.“ (papež František)  

Národní úmysl: Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání 
v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní 
církve v Evropě.
Měřítkem synodality je naše vnímání eucharistie. 
Zde se stává hledání společného kráčení k dovršení 
viditelné, hmatatelné a zakusitelné. Budemeli se 

dívat na Kristovu přítomnost mezi námi, staneli 
se pro nás životně důležitá, žádoucí a vše utváře
jící, objevíme synodální proces všedního dne. Jen 
zde najdeme zdroj lásky, která překonává všechny 
rozdíly: Kristus je mezi vámi jako ten, kdo slouží! 
Stůjme s ním, na jeho místě ve službě druhým. On je 
ten, který dává všemu jas a lesk jako Láska! V tomto 
„malém“ objevujeme „jediné potřebné“! 

BŘEZEN

Úmysl papeže: Za oběti zneužívání 
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: 
kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na 
svou bolest a utrpení.
Podobně jako papež František hovoří o  válce na 
Ukrajině jako o zraněném Kristově těle, také  ne
výslovné utrpení těch, kteří se stali se oběťmi zne
užívání, je jeho vlastní bolestí. Prvním krokem je 
zde pokání, druhým modlitba a třetí stálá bdělost 
střežící čistotu srdce. Existují ale různé podoby 
agrese, která není méně závažná tím, že je „jen“ 
slovní. Vyhojení může přinést pouze Kristův pokoj. 
„Všichni toužíme po pokoji, ale často si přejeme, 
aby nás druzí nechali na pokoji, aby náš poklid 
nenarušovaly problémy. Bible však hovoří o setbě 
pokoje (Zach 8,12), neboť klíčí ze setby našeho 
srdce a den za dnem tiše roste skrze spravedlivé 
skutky a milosrdná díla. Jak se z nás tedy stanou 
tvůrci pokoje? Především je třeba odzbrojit srdce. 
Ano, všichni si totiž neseme výbavu útočných my
šlenek a jízlivých slov namířených na druhé a do
mníváme se, že se můžeme ubránit pomocí ost
natých drátů, spletených ze stížností, a opevnit se 
v betonových zdech z lhostejnosti. Setba pokoje si 
žádá, abychom demilitarizovali bitevní pole svého 
srdce. Jak to vypadá ve tvém srdci – už bylo od
zbrojeno, anebo v něm vládne stěžování, netečnost, 
agrese? Jak se srdce demilitarizuje? Tím, že se ote
vřeme Ježíši, který je náš pokoj. (Ef 2,14)“ (papež  
František)  


