
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 nepa-
trnou 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!

denní modlitba apoštolátuŘíjen  Učedníci – misionáři 
Evangelizační úmysl 

Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangeli-
zace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli 
k misijnímu poslání.

Národní úmysl
Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křes-
ťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, 
nejen příspěvkem do sbírky na misie.

Listopad Za ty, kdo trpí depresemi
Všeobecný úmysl 

Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyho-
ření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života. 

Národní úmysl
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.

Prosinec Katecheté
Všeobecný úmysl 

Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo 
Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha 
Svatého.

Národní úmysl
Děkujeme za advent a Vánoce a prosíme za srdce otevřená 
pro velký Boží dar, ať poznáváme, že narozený Ježíš je blízko 
každému člověku.
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Leden  Lidské bratrství 
Evangelizační úmysl 

Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratr-
ství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili 
vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost. 

Národní úmysl
Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné 
pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých 
zpráv.

Únor  Násilí na ženách
Všeobecný úmysl 

Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je spo-
lečnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je 
vyslechnout. 

Národní úmysl
Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za 
všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží 
a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.

Březen Svátost smíření
Evangelizační úmysl 

Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou 
vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.

Národní úmysl
Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití 
darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí 
nepotřebujeme a v čem je pravá radost.

Červenec Za přátelství ve společnosti
Všeobecný úmysl 

Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomic-
kého a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dia-
log a nabízet přátelství.

Národní úmysl
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 mládeže v Hradci Králové.

Srpen  Církev
Evangelizační úmysl 

Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost 
a sílu obnovovat se ve světle evangelia.

Národní úmysl
Děkujeme za prázdniny a dovolené a prosíme za všechny, kdo 
potřebují oddech; ať přijmou k odpočinku i Ježíšovu nabídku: 
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás 
občerstvím.“ (Mt 11,28)

Září  Za udržitelný životní styl
Všeobecný úmysl 

Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný 
životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé 
lidi, kteří o to odhodlaně usilují.

Národní úmysl
Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější 
prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé 
setkat s živou vírou v Krista.

Duben Za základní práva
Všeobecný úmysl 

Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská 
práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka 
i v demokraciích, které prochází krizí. 

Národní úmysl
Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů 
a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od 
nás svět právem očekává.

Květen Za finanční svět
Všeobecný úmysl 

Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu 
s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před 
nástrahami s ní spojenými. 

Národní úmysl
Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich 
lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.

Červen Za krásu manželství 
Evangelizační úmysl 

Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťan-
ského společenství připravují na manželství: ať rostou ve vel-
kodušné, věrné a trpělivé lásce. 

Národní úmysl
Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a pro-
síme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí 
svátostí.


