
Úmysl národní: Děkujeme za církevní školství 
a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církev-
ních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat 
s živou vírou v Krista.
Škola je dnes kolbištěm názorů, různých přístupů 
a pokusných reforem. Zkušenost pandemie zcela 
převrátila zaběhlé způsoby. Nyní je na čase vstou-
pit do diskuzí a rozhodování, aby se škola nestala 
místem protikřesťanské agitace. Prvotní úlohou uči-
tele je usnadňovat rostoucí vztah žáka vůči pravdě. 
Učitel vytváří podmínky, buduje základy a zajišťuje 
příležitosti k tomu, aby u žáků docházelo k neustá-
lému vzájemnému působení zkušenosti, uvažování 
a jednání. Učitel není jen k tomu, aby předával vě-
domosti, ale aby pomáhal žákovi v jeho postupném 
pronikání do pravdy. Schopnost uvažovat se musí 
pěstovat. Když se otevřou brány škol, dá-li Bůh, 
modleme se více za učitele a zajímejme se o jejich 
práci. Často jsou unaveni hlavně proto, že stojí 
v první linii a setkávají se s ovocem opomíjené vý-
chovy v rodině.
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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 Václavovi

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

Knižní tip Apoštolátu modlitby



ČERVENEC – Za přátelství ve společnosti

Úmysl všeobecný: Modleme se, abychom i v okol-
nostech sociálního, ekonomického a  politického 
napětí nabyli odvahu a  odhodlání vést dialog 
a nabízet přátelství.
Jestliže již Platon stavěl osobní přátelství nad jiné 
lidské vztahy, je impulzem také pro církev, aby světu 
zjevovala, že je tento ideál uskutečnitelný, a to skrze 
účast na Božím životě. Zištné přátelství se zakládá 
na vidině vzájemného prospěchu. Takové přátelství 
je však velmi vratké. Například Josef Čapek upozor-
ňoval na to, že „peníze jsou hnací produktivní silou 
korupce“. Když mluví peníze, pravda utichne. Stále 
globalizovanější společnost nás navzájem přibližuje, 
ale nečiní z nás bratry. „Postup tohoto globalismu,“ 
dodává papež František, „v běžném případě podpo-
ruje identitu silnějšího, který chrání sám sebe, avšak 
snaží se rozložit identitu slabších a chudších oblastí.“ 
(Fratelli tutti, 12) Člověk ale touží po tom, aby se 
svěřoval, chápal druhé, četl jejich myšlenky a přání, 
a také aby sám byl pochopen, aby se mohl na dru-
hého spolehnout. Přichází zklamání, i v církvi, do-
kud je zde na zemi. Zklamání nás však nemá pohor-
šit a odradit. Slouží nám jako napomenutí, abychom 
nebrali obraz za skutečnost. Všechno pomíjející je 
jen symbol věčného.  

Úmysl národní: Děkujeme Bohu za mladé lidi 
a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí 
a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém 
životě. Modleme se také za organizátory, hosty 
a samotné účastníky Celostátního setkání mlá-
deže v Hradci Králové.
Vzhledem k nepříznivé situaci v souvislosti s pan-
demií se Celostátní setkání mládeže přesouvá na sr-
pen 2022. Žijeme v době kulturního přelomu a tento 
odklad je příležitostí přemýšlet o nových začátcích. 
K  tomu dobře poslouží i nezapomenutelná slova 
papeže Františka při mimořádné pobožnosti Urbi 
et Orbi z 27. března 2020: „Bouře demaskuje naši 
zranitelnost a odhaluje falešné a povrchní jistoty, na 

kterých jsme vystavěli své programy a plány, zvyky 
a priority. Bouře odkrývá všechny snahy o vytěsnění 
a opominutí toho, co oživuje duši našich národů, 
odhaluje každý pokus o umrtvení pomocí zdánlivě 
spasitelných návyků, neschopných dovolávat se na-
šich kořenů a evokovat paměť našich starců, čímž se 
zbavujeme imunity nezbytné pro vyrovnání se s pro-
tivenstvím. Bouří spadly masky oněch stereotypů, 
jimiž jsme zastírali svoje ego ve stálé snaze o vlastní 
image, a znovu byla odhalena ona požehnaná sou-
náležitost, od níž se nelze odtrhnout: sounáležitost 
bratří.“ 

SRPEN – Za církev

Úmysl všeobecný: Modleme se za církev, aby přijí-
mala z Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se 
ve světle evangelia.
V čem spočívá obnova církve? Je dobré přemýšlet 
o následujícím: proměna struktur se nemůže dít ji-
nak než jakýmsi bojem mezi směry, řadou pokusů 
i omylů. To vše s sebou nese i kritiku. Dnes se vynáší 
i její pozitivní konstruktivní funkce. Kolik morálních 
vlastností je však potřeba k tomu, aby kritika sku-
tečně byla pravá a vedla k dobrému! A kolik dobré 
vůle a taktu je potřeba, dotýká-li se kritika toho, co 
je nám svaté! Na to ať nezapomenou ti, kdo chtějí 
„konstruktivně“ kritizovat Řím. Papežství totiž není 
jen „struktura“‚ ale je to především autorita Svatého 
otce a náměstka Kristova, viditelný obraz jeho pří-
tomnosti v církvi. Obrazy tak cenné se nemohou re-
staurovat hrubými štětkami pouličních natěračů, ale 
jen odborníky, kteří pracují s láskou a pochopením. 
Skepse není na místě. Papež František promlouvá 
vytrvale ke každému: „Zvu každého k  obnovení 
naděje, protože naděje k nám promlouvá o něčem, 
co je hluboce zakořeněno v každém lidském srdci, 
nezávisle na jednotlivých okolnostech a dějinných 
podmínkách, v nichž žijeme. Naděje k nám pro-
mlouvá o žízni, touze, dychtění po naplněném ži-
votě, po dosažení velkých věcí, věcí, které rozšiřují 
naše srdce.“ (Fratelli tutti, 55) 

Úmysl národní: Děkujeme za prázdniny a dovolené 
a prosíme za všechny, kdo potřebují oddech; ať při-
jmou k odpočinku i Ježíšovu nabídku: „Pojďte ke 
mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás 
občerstvím.“ (Mt 11,28)
Každoročně se setkáváme s velkou nabídkou prázd-
ninových příležitostí. Ani církev nezahálí. Máme 
aplikaci Misál na prázdniny, pozvání diecézních 
center i s hlídáním dětí… Všichni si chtějí dopřát 
dovolenou: rodiny, děti i mládež v klášterech pro-
měněných na turistická zařízení. Turistů přibývá, 
poutníků ubývá. Mluvíme o  zaslouženém odpo-
činku, potřebné změně v zaběhnutém rytmu. Stej-
ným jazykem hovoří biskupové, kněží, řeholníci 
a řeholnice. Učíme se spojit dvě věci: „Pamatuj na 
den odpočinku, že ti má být svatý.“ (Ex 20,8) Ale ani 
čas dovolených nám nemá vzít svobodu křesťana 
pro Boží věci. Zde platí: „Sobota je pro člověka, a ne 
člověk pro sobotu.“

ZÁŘÍ – Za udržitelný životní styl

Úmysl evangelizační: Modleme se, abychom se my 
všichni odvážili zvolit si skromný životní styl še-
trný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé 
lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
V křesťanské tradici najdeme mnoho krásných po-
vzbuzení, jak náš vztah k přírodě může zrcadlit naši 
vděčnost vůči Stvořiteli. V románu Bratři Karama-
zovi starec Zosima zvěstuje evangelní čistotu vidění: 
„Můj mladistvý bratr prosil za odpuštění ptáčky; 
zdálo by se to nesmyslné, ale je v tom pravda, neboť 
všechno je jako oceán, všechno plyne a souvisí, do-
tek na jednom místě vyvolá pohyb na druhém konci 
světa. Ať je to šílenství, prosit ptáčky za odpouštění, 
ale vždyť by bylo lépe – třebas jen o maličko – i dě-
tem, i každému zvířeti kolem tebe, kdybys byl sám 
dokonalejší, než jsi. Říkám vám, že všechno je jako 
oceán.“ „Poněvadž všichni tvorové jsou mezi sebou 
spojeni, musí se citlivě a s obdivem uznávat hodnota 
každého z nich; my všechny stvořené bytosti se na-
vzájem potřebujeme.“ (Laudato si‘, 42) 
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