
 defi nitivním způsobem (srv. Sk 1,11). Vánočním té-
matem není jen vzpomínka na Kristovo narození, 
ale i živá naděje očekávání jeho druhého příchodu. 
„Ve chvíli, kdy Bůh bude moci neomezeně vlastnit 
naše srdce, tehdy také my budeme moci neome-
zeně vlastnit Srdce jeho. Daruj nám, Pane, načerpat 
z tohoto pramene spásy, nám i celému zuboženému 
světu. Daruj nám svou milost, abychom z celého 
a z čistého srdce mohli volat slova Nevěsty: Přijď, 
přijď, Pane Ježíši! Pospěš si!“ (Edita Stein)
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CELOSVĚTOVÁ SÍŤ 
MODLITBY 
S PAPEŽEM
Apoštolát modlitby
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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 
Petru Faberovi
s prosbou o Ducha Svatého

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

Knižní tip Apoštolátu modlitby



ŘÍJEN – Učedníci – misionáři

Úmysl evangelizační: Modleme se, aby se všichni 
pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědec-
tvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli 
k misijnímu poslání.
„Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvěd-
čeni, že spolu s  ním také budeme žít.“ (Řím 6,8) 
Jistota víry je pro křesťana rozhodující, nezměni-
telná a jednou provždy platná: v každém ale teprve 
dozrává a prochází zkouškami. Když jimi projdeme 
v síle Ducha, uchvátí nás zdroj misijního nadšení: 
svět nemůže být připraven o svědectví těla Kris-
tova. Účinnost svědectví působí Duch Svatý a církev 
s jeho přispěním aktivně spolupracuje. V den křtu je 
každý člověk pomazán Duchem Svatým, stejně jako 
Kristus v Jordáně. „Otče, sešli svého Svatého Ducha 
na nás a na tento olej před námi a posvěť jej, aby byl 
pro všechny, kteří jím budou pomazáni a pozname-
náni: svatým křižmem (myron), kněžským křižmem, 
královským křižmem, pomazáním radosti, šatem 
světla, pláštěm spásy, duchovním darem, posvěce-
ním duší i těl, věčným štěstím, nezrušitelnou pečetí, 
štítem víry a nepřemožitelným pancířem proti všem 
nástrahám Protivníka.“ (KKC 1297)  

Úmysl národní: Děkujeme za Papežská misijní díla 
a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu 
k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěv-
kem do sbírky na misie.
Dar na misie nám připomíná, jak jsme propojeni se 
všemi křesťany celého světa. Každý národ má svého 
ochránce, patrona i své poslání. Dar pro druhé nás 
proměňuje ve světlo národů. Vzpomeňme na křest, 
kdy jsme dostali svíci, rozžatou od velikonočního 
paškálu. „Jde o mohutnou svíci, která je o Veliko-
nocích přinesena do zcela ztemnělého kostela, aby 
manifestovala mystérium Ježíšova zmrtvýchvstání. 
Od tohoto paškálu si všichni zapálí svoji svíčku a její 
plamen předávají druhým: toto znamení ukazuje po-
zvolné šíření Ježíšova vzkříšení v životě všech křes-
ťanů. Život církve – řeknu teď trochu silné slovo – je 

světelná kontaminace. Čím více Ježíšova světla my 
křesťané máme, tím více je Ježíšova světla v životě 
církve a tím živější je církev! Život církve je světelná 
kontaminace!“ (papež František) 

LISTOPAD – Za ty, kdo trpí depresemi

Úmysl všeobecný: Modleme se, aby ti, kdo trpí 
depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech 
podporu, jež jim svítí na cestu do života.
Jak najít východisko, když prožíváme krizi? Do krize 
můžeme upadnout jak z vlastního zanedbání, tak 
z Božího dopuštění. Ale v obou případech nás Bůh 
vede k plnější svobodě. Co se pro nás stalo slabi-
nou, je vlastně nejsilnějším místem Božího mluvení. 
Vnímáme-li déle trvající neklid, je dobré toto roz-
položení pravdivě pojmenovat: jedná se o něco, co 
se objevilo už dříve? Ochromuje to moji modlitbu? 
Lze to vyřešit ve svátosti smíření? Je možné nasa-
dit nějaké praktické řešení? Osvědčená moudrost 
v duchovním životě říká, že ve stavu mohutných 
pohybů a výkyvů nemáme nikdy činit zásadní roz-
hodnutí – nemáme své nitro vyhodnocovat měřít-
kem rozesmutnělé duše, ale trpělivě jít dál pospolu 
s těmi, které Pán posílá do cesty. Kdo pak prošel 
netušenými krizemi, je schopen pro sebe i pro druhé 
spontánněji zpívat své životní Te Deum. 

Úmysl národní: Děkujeme za vyzdobené hřbitovy 
a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí 
na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo 
ke Kristu, který přemohl smrt.
Místo určené k pohřbívání se typicky křesťanským 
způsobem nazývá cimiterium, což pochází z řec-
kého koimeterion. Dané výrazy pro hřbitov se dají 
tlumočit jako místo spánku. Při návštěvě hřbitova 
se nad tímto výrazem můžeme zamyslet. Ve spánku 
se tělo vymyká vědomé kontrole duše, zdá se jakoby 
mrtvé a čeká, až se člověk vzbudí, a samo pokračuje 
v dýchání. Dech naznačuje spojení našeho pozem-
ského života s životem v Duchu, který zajišťuje ne-
smrtelnost. Duch v nás od křtu nikdy nepřestane 

dýchat, modlit se k Otci. Proto spánek život neosla-
buje, ale naopak posiluje. Je to tudíž pokojný spánek. 
Ti, kdo zde v pokoji odpočívají, čekají v náruči Otce 
na vzkříšení.

PROSINEC – Katecheté

Úmysl evangelizační: Modleme se za katechety, 
kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho 
dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha 
Svatého.
Papež František svým rozhodnutím (Antiquum 
ministerium) 10. května 2021 ustanovil novou 
službu v církvi, službu katechety. Služba katechety 
je budoucností církve. Je službou laiků, kteří v něm 
mohou najít své povolání svěřené Bohem prostřed-
nictvím církve. V církvi existuje mnoho povolání 
a služeb, které proto, že jsou neseny stejným Du-
chem, tvoří pozoruhodnou jednotu v různosti. Cír-
kev poznává, že Bůh v ní působí i „ve službě mužů 
a žen, kteří, poslušni působení Ducha Svatého, za-
světili svůj život budování církve“. Naplňuje se tím 
důležitý úkol, který církvi dal Druhý vatikánský kon-
cil: „Rovněž jsou hodny chvály řady katechetů, mužů 
i žen, kteří se tak velmi zasloužili o misijní dílo mezi 
pohanskými národy. Naplněni apoštolským duchem 
poskytují svou rozsáhlou a namáhavou prací jedi-
nečnou a naprosto nutnou pomoc při šíření víry 
a církve.“ 

Úmysl národní: Děkujeme za advent a  Vánoce 
a prosíme za srdce otevřená pro velký Boží dar, ať 
poznáváme, že narozený Ježíš je blízko každému 
člověku.
Přítomnost andělů při Ježíšově narození je zname-
ním, že Bůh opravdu roztrhnul nebesa a že Ježíš je 
skutečně Emanuel, tedy Bůh s námi. Když skončilo 
jeho dílo, Spasitel vystoupil znovu na nebesa. Před-
tím však své učedníky ujistil, že se tam vrací, aby 
připravil místo pro své, které zanechává na zemi 
(srv. Jan 14,2–3). Apoštolové přitom zároveň do-
stávají ujištění, že Ježíš znovu sestoupí na zemi, a to 
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