
Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly na rok 2012 
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti 
v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení 
s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje 
oběť sebe samého za záchranu světa. 
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí 
mne silou ke svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako 
svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho 
Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám 
předkládá Svatý otec a naši biskupové na tento měsíc: 
 
1. Všeobecný úmysl 
2. Misijní úmysl 
3. Národní úmysl 
 
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 

Úmysly Svatého otce svěřené Apoštolátu modlitby na rok 2012 

 

Co je to modlitba apoštolátu? 
Pro apoštolát modlitby je charakteristické, že se na něm může podílet každý bez 
rozdílu stavu či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se 
členské příspěvky. Zároveň však apoštolát modlitby otevírá nejjednodušším 
způsobem širokou možnost ovlivnění dobra i zla v Božím království na zemi, protože 
modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá až nemožné. Do modlitby 
vkládám vše, co jsem a co mám. I když to může vypadat jako zcela nepatrné, nabývá 
to na síle a velikosti, protože vše činím v Duchu svatém a s Ježíšem Kristem. Takto 
vše přijímá Otec s laskavostí a velmi si toho cení. 
 

Je to zcela jednoduché! 
Denně se modlím obětní modlitbu a do ní vkládám všechno, co je mi na světě drahé, 
k tomu svou modlitbu a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou 
přináší Kristus Otci a tím vše nabývá na hodnotě. Zároveň dostává i můj vlastní život, 
přes svou nedokonalost a nepatrnost, hluboký smysl, i když náležím třeba k těm, 
s nimiž se už nepočítá pro jejich stáří, nemoc nebo tělesnou neschopnost. Při celé své 
jednoduchosti apoštolát modlitby všechny spojuje se skutečně důležitými problémy 
církve na celém světě. Tím se opět naše darování násobí a stává se ještě 
důležitějším. Počet zapojených do apoštolátu modlitby se ovšem nevede. Odhaduje 
se však, že nás je asi 50 až 70 milionů na celém světě. 



LEDEN 
1. Aby postižení přírodními katastrofami dostávali duchovní a hmotnou podporu, 

kterou potřebují k obnovení svých životů. 

2. Aby horlivost křesťanů pro mír přinášela svědectví Kristovu jménu přede všemi lidmi 

dobré vůle. 

3. Za všechny křesťany, aby s odvahou a opravdovostí naplňovali své poslání 

radostným životem podle evangelia.  

ÚNOR 

1. Aby všechny národy měly přístup k vodě a jiným zdrojům pro každodenní život. 

2. Aby Pán podporoval úsilí zdravotníků, kteří pomáhají nemocným a starším 

v nejchudších oblastech světa. 

3. Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do Božího synovství. 

BŘEZEN 

1. Aby celý svět uznal přínos žen k vývoji společnosti. 

2. Aby Duch Svatý daroval vytrvalost těm, kdo zvláště v Asii trpí diskriminací, 

pronásledováním nebo smrtí pro Kristovo jméno. 

3. Ať pečeť daru Ducha Svatého, kterou jsme přijali, nás uschopňuje vydávat světu 

svědectví víry a života. 

DUBEN 

1. Aby mnoho mladých lidí zaslechlo volání Krista a následovalo ho v kněžství a 

řeholním životě. 

2. Aby vzkříšený Kristus byl znamením spolehlivé naděje pro muže a ženy afrického 

kontinentu. 

3. Za pomoc Ducha Svatého pro všechny životní situace, spojené s bolestí a 

utrpením. 

KVĚTEN 

1. Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí a potvrzují roli rodiny. 

2. Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace, provázela všechny misionáře při 

hlásání jejího Syna Ježíše. 

3. Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné rozhodnutí pro 

Krista. 

ČERVEN 

1. Aby věřící rozpoznávali v eucharistii živou přítomnost Vzkříšeného, který je provází 

v každodenním životě. 



2. Aby křesťané v Evropě znovu objevili svou pravou identitu a podíleli se s větším 

nadšením na hlásání evangelia. 

3. Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po Duchu Svatém. 

ČERVENEC 

1. Aby každý mohl pracovat v bezpečných podmínkách. 

2. Aby křesťanští dobrovolníci v misijních územích svědčili o lásce Kristově. 

3. Za prohloubení vztahu k biřmovacím patronům, kteří nás provázejí na cestě k Bohu. 

SRPEN 

1. Aby s vězni bylo zacházeno se spravedlností a úctou k jejich lidské důstojnosti. 

2. Aby mladí lidé, povolaní následovat Krista, byli ochotní hlásat evangelium ve všech 

končinách světa. 

3. Aby rodiče a kmotři byli biřmovancům oporou a příkladem. 

ZÁŘÍ 

1. Aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě. 

2. Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze a laiky, 

spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím. 

3. Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních hodnot. 

ŘÍJEN 

1. Aby se nová evangelizace rozvíjela v nejstarších křesťanských zemích. 

2. Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo v obnoveném závazku 

k evangelizaci. 

3. Aby pomazání ke královskému kněžství nás uschopňovalo pro službu církvi a světu. 

LISTOPAD 

1. Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili o věrnosti 

ukřižovanému a vzkříšenému Pánu. 

2. Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům. 

3. Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti. 

PROSINEC 

1. Aby přistěhovalci po celém světě byli přijímáni s velkorysostí a opravdovou láskou, 

zvláště křesťanskými komunitami. 

2. Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, které září z Betléma a zrcadlí se na 

tváři jeho církve. 

3. Aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly společenstvím víry, naděje a 

lásky. 




