
Úmysl národní: Abychom v  různých nesnázích 
mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha (srv. 
Žl 91/90/).

Dobrota Boží o  nás denně pečuje. Od narození 
každý dostává svého anděla strážného. Nezapo-
mínejme na jejich přítomnost. Náš duchovní svět 
může být mnohem bohatší, než se obvykle domní-
váme. Liturgické texty nám připomínají, že andělé 
jsou nám posláni k pomoci, která může mít mnoho 
podob: tam, kde jsme otevřeni pro přijímání Božích 
darů, otevírá se nám krása života. Andělé vstupují 
do všedního života a mohou přetvářet ochromení 
normalitou na zakoušení převratné každodenní mi-
losti: od nejmenších maličkostí, kdy naše příbytky 
ochraňují „vrátní“ andělé, až po slavení nebeské 
liturgie, kdy andělé v nejtěsnější důvěrné blízkosti 
našich srdcí drží eucharistii. „Bože, ty od věčnosti 
moudře určuješ služby andělů i lidí; dej, ať v našem 
pozemském životě zakoušíme pomoc tvých svatých 
andělů, sloužících bez ustání u tvého trůnu v nebi.“
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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 neustále 
zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím 
své modlitby, práce, utrpení i radosti. 
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem 
a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou 
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!



DUBEN – Za ty, kdo nesou odpovědnost 
za hospodářství a ekonomii

Úmysl všeobecný: Aby ti, kdo nesou odpovědnost 
za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu od-
mítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli 
otevírat nové cesty.
Jedno z prvních znamení, jímž se křesťanské spo-
lečenství představilo na scéně světa, je služba těm 
nejchudším. Zejména lidé v důležitých funkcích a na 
univerzitách mohou mít velký vliv na spravedlivější 
rozdělování společného bohatství, ochranu přírody 
a rozvoj důstojnosti každého člověka. Tito odpo-
vědní lidé mají pomáhat ostatním dobře se zorien-
tovat ve složitých otázkách politiky a hospodářství. 
U nás v českých zemích při České biskupské kon-
ferenci velmi dobře pracuje pracovní skupina pro 
sociální otázky Iustitia et Pax. Nebývale kvalitní jsou 
i její krátké dokumenty. Mohli bychom připomenout 
také slova Martina L. Kinga: „Naše generace bude 
jednoho dne muset litovat nejen zlých slov a skutků 
špatných lidí, ale také strašlivého mlčení dobrých.“ 
Důležitá je tedy dobrá výchova k takovému postoji 
srdce, který neopovrhuje bohatstvím, ale zároveň 
nepovažuje peníze, kariéru a  luxus za životní cíl 
a za podmínku ke štěstí. Naše modlitba s papežem 
Františkem je dobrým počátkem změn společnosti.

Úmysl národní: Za rodinná a farní společenství, 
aby napomáhala kladným odpovědím na Boží 
volání.
Slova papeže Františka v jeho apoštolské exhortaci 
O lásce v rodině (Amoris laetitia) nás nutí vážně 
přemýšlet o křesťanském ideálu manželství a rodiny, 
ale i o nezdarech, se kterými se dnešní křesťané po-
týkají. Ve vedení snoubenců a doprovázení (nejen) 
v  prvních letech manželství je třeba od diskuze 
přejít v  pastorační pomoc. Papež František dává 
praktický návod, jak nezdary překonávat: trpělivost 
s procesem vlastního zrání i dozrávání druhých; na-
lézání vhodné chvíle k mluvení i k mlčení; schopnost 
zahlédnout za „zvichřeným“ projevem druhého člo-
věka to, co se za ním hlouběji skrývá (bolest jeho 

srdce, strachy, krize, těžkosti); otevřenost vůči jina-
kosti a poddajnost vedení Ducha; vnitřní krása a bo-
hatství zúrodňované četbou, osobní refl exí, modlit-
bou a otevřeností ke společnosti. Papež František 
předkládá stav vykoupeného člověka, kterého na zá-
kladě Božího zaslíbení můžeme dosáhnout. O tom 
chceme více přemýšlet a za to se modlit.

KVĚTEN – Za poslání laiků

Úmysl evangelizační: Aby laici mohli své jedinečné 
poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči vý-
zvám, kterým svět dnes čelí.
Křesťanskou radost si nelze koupit. Jedinou cestou 
k ní je stálý duchovní zápas. Většina křesťanů jej 
prožívá v rodině a v manželství. Žít ve světě a na-
cházet k němu zdravý postoj je obtížné dnes, stejně 
jak tomu bylo i v minulosti. Velkou posilou pro život 
ve světě jsou Boží dary a milosti, které lze objevit 
v pokladech církve. Jedním z největších darů je po-
znání a uznání vlastní hříšnosti, které otevírá bránu 
k  opravdové svatosti: s  díky spatřit sebe i  druhé 
přikryté nekonečnou Boží milostí. Když poznáme 
sami sebe, svá srdce do detailu a do hloubky, záro-
veň s tím zakusíme, že Pán naši slabost a ochablost 
zaodívá nebesky zlatým šatem své něhy, trpělivosti 
a nekonečně krásné lásky. Tento pohled rodí bázeň 

Boží: tvořivou spolupráci s Boží vůlí, která je zakot-
vena ve vnitřním klanění se Pánu.

Úmysl národní: Za milost zakusit láskyplný po-
hled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje 
(srv. Žl 139/138/).
Radost, modlitba a vděčnost jsou tři rozměry, které 
nás připravují na plodné prožití měsíce Panny Ma-
rie. Nebojme se před druhými vyjevit: mám radost, 
žiji z modlitby a jsem plný vděčnosti. Zaměřme se 
v tomto měsíci na Pannu Marii, která je Příčinou 
naší radosti! Každá milost, kterou Pán obdařil ji, se 
může stát vnitřním rozměrem naší vlastní rados-
ti: její pozornost k námahám, citlivost ve zmatcích 
a životních bouřích; její přijímání a uskutečňování 
Božího Slova; její činorodá láska, její ruce laskající 
život; její „plýtvání“ nadějí a láskou; její blízkost srd-
ci. Láska k ní je umění žít.

ČERVEN – Za ty, kdo užívají sociální sítě

Úmysl všeobecný: Aby sociální sítě přispívaly k so-
lidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich od-
lišnosti.
„Nepřítel může zaujmout prostor království a půso-
bit škody plevelem.“ Moderní technologie nebo so-
ciální sítě se mohou stát plevelem tam, kde v našem 
srdci najdou živnou půdu. Každá generace má svá 
pokušení: zatímco mladý člověk se musí učit odolá-
vat reklamě či falešným zprávám, kde obraz vytváří 
dojem a ztrácí se schopnost zdravého úsudku, starší 
generace může mít sklon k nasávání zjednoduše-
ných pomluv o druhých, ba i o církvi. Internetová síť 
se může stát potemnělým pláštěm zakrývajícím ry-
zost života vztahů. Člověk potřebuje ochranný plášť 
– a tou je obnovená důvěrnost s Kristem v našem 
srdci. S tímto ochranným pláštěm osobní důvěrnosti 
najdeme sílu i schopnost nenechat se sebou mani-
pulovat. Jak dobré je pro nás držet Pána „v náručí“! 
Svolit k tomu, aby se s námi setkal Ježíš, pozvat Je-
žíše k setkání je tajemstvím udržení živého plamene 
duchovního života.

Jan Jemelka – Královský plášť pokrývající národy
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