
Svatého, vybízí nás, ať sestoupíme k lidu a naslou-
cháme jeho volání, posílá nás, abychom otevřeli 
průchod stezkám svobody, vedoucím do zemí za-
slíbených Bohem.
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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 nabíd-
nou 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: 

Všeobecný nebo evangelizační úmysl
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  
archandělu Michaelovi
Pro příznivce Apoštolátu modlitby 
cena 30 Kč (+ poštovné).
Objednávky: www.refugium.cz; 
apostolatmodlitby@gmail.com 
nebo na tel. 733 742 155.

Knižní tip Apoštolátu modlitby



ŘÍJEN – Misijní jaro církve

Úmysl evangelizační: Aby inspirace Ducha Svatého 
vedla církev k novému rozkvětu misií.
Duch je první a poslední nezbytností církve. Uka-
zuje na Zmrtvýchvstalého Pána mezi námi. Ten je 
středem, jádrem, základem a hlavním důvodem mi-
sijního poslání církve. Chce všechny skrze něj při-
vést k Otci. Duch přichází tam, kde je milován, kam 
je zván a kde je očekáván. Duch Boží působí nejdříve 
dovnitř – utváří harmonii v srdci. Umožňuje, aby 
člověk viděl dále. Uvidět Zmrtvýchvstalého zna-
mená jen málo, není-li přijat v srdci. Je málo vědět, 
že Vzkříšený žije, když k němu nepřilneme. Duch 
Boží pracuje kolem nás pro spásu člověka. Kdo žije 
podle Ducha, vnáší pokoj do nesvornosti a smír do 
konfliktu. Duchovní lidé odpovídají dobrem na zlo, 
mírností na aroganci, dobrotou na zlobu, mlčením 

na povyk, modlitbou na klevety a úsměvem na po-
raženectví. Tato drobná misie je velmi potřebná, 
účinná a před Bohem vzácná.  

Úmysl národní: Ať svatost kněží, tichost a oběta-
vost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, 
že Bůh stačí pro naplnění života.
Kněžství je účast na Kristově službě. Solí světa se 
kněží stávají tehdy, když jsou plni Božího života. 
V čem spočívá tato služba? Káží až po vydatné mod-
litbě konané s Biblí v rukou. Vztahují na sebe slova 
při slavení eucharistie: „Zdarma jste dostali, zdarma 
také dávejte“ (Mt 10,8). Nikdy neochabují ve slito-
vání. Chtějí se líbit více Bohu než sobě a druhým.

LISTOPAD – Dialog a smíření na Blízkém 
východě

Úmysl všeobecný: Aby se v  zemích Blízkého vý-
chodu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí 
tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setká-
vání a smíru.
Chceme dát hlas tomu, kdo hlas nemá a může jen 
polykat slzy, protože Blízký východ dnes pláče, trpí 
a mlčí, zatímco jiní jej pošlapávají žádostí po moci 
a bohatství. Pro maličké, jednoduché, raněné, pro 
ty, na jejichž straně je Bůh, vyprošujeme pokoj! Bože 
„veškeré útěchy“ (2Kor 1,3), který uzdravuješ zlo-
mená srdce a obvazuješ rány (Žl 147,3), vyslyš naši 
dnešní modlitbu. Vede nás k tomu Duch Boží. Dar 
bolesti Ducha Svatého nás hlouběji a hlouběji uvádí 
do bolesti Kristova Srdce!

Úmysl národní: Ať všichni naši zesnulí mohou plně 
zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se 
budeme moci jednou radovat s nimi.
Při modlitbě za zemřelé se jedinečným způsobem 
rozšiřuje srdce každého křesťana i celé církve. Mod-
litba za zemřelé je úkol, který má stále univerzálnější 
ráz. Nepřestáváme s důvěrou prosit, aby všichni ze-
snulí národů celého světa mohli být v nebi. Určitě 
se intenzivněji modlíme za své blízké. Bůh nám také 

může vložit do srdce zvláštní apoštolát: vkládat do 
modlitby a obětovat se za zesnulé kněze. Tím se 
modlíme nejen za ně, ale za nesmírné množství 
duší, které Bůh ve svém záměru s kněžskými dušemi 
spojuje. Duchovní péče o zemřelé nám napomáhá 
zaměřit naši pozornost také na žijící lidi celého 
světa. A takto zakoušená tajemství modlitby dovolí 
Ježíši, aby nás uváděl do ještě hlubšího tajemství 
svého Srdce: hovoří o nebi jako blízké skutečnosti. 
Neodvádí nás od našich povinností, ale učí nás lépe 
chápat náš život z jeho dovršení.

PROSINEC – Budoucnost těch nejmlad-
ších

Úmysl všeobecný: Aby každá země připravila ne-
zbytné odpovídající kroky pro zajištění budouc-
nosti nejmladší generace, především těch, kteří 
nepřiměřeně strádají.
Ježíš přivádí k Osobám Otce i Ducha Svatého a zje-
vuje staré pravdy v nové svěžesti. Vzpomeneme-li na 
obraz ze Zjevení apoštola Jana, líčí barvitost a jas ne-
beského Jeruzaléma pomocí drahokamů: byl vyzdo-
ben „drahými kameny všeho druhu. První kámen byl 
jaspis, druhý saf ír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, 
pátý sardonyx, šestý sardis, sedmý chrysolit, osmý 
beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý 
hyacint, dvanáctý ametyst“ (Zj 21,19). Budoucnost 
mladých začíná tím, jakou krásu v sobě i kolem sebe 
objevují nyní. Mládež je stálé Boží nyní. Tento Bůh 
je obdarovávající láskou, která zve k rozdávání. Tak 
se rodí mladé srdce a září nebeskými barvami.

Úmysl národní: Ať se nám všem daří žít z moci Boží 
milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha 
pro tento svět.
Boží láska je Duch Svatý, který proudí z Kristova 
Srdce. On je „duchovní skálou“, která doprovází na 
poušti Boží lid, aby z ní mohl cestou čerpat vodu 
a tišit žízeň (1Kor 10,4). Keř, který neshoří, zobra-
zuje Pannu a Matku Marii a představuje Vzkříše-
ného Krista, který k nám promlouvá a dává Ducha Jan Jemelka – Anděl apokalypsy


