
Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly na rok 2014 
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, 
který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti 
v něm 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 všechno přináším 
jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce. 
Co je apoštolát modlitby? 
Je to zcela jednoduché. Na apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk 
bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají 
se legitimace, neplatí se členské příspěvky. 
Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob jak ovlivňovat 
prosazování dobra a potlačování zla v Božím království na zemi. Modlitba je 
tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby 
vkládám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle 
a vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem 
Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení. 
Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a 
práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci a tím vše nabývá na hodnotě. 
Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, i když možná náležím k těm, s nimiž se už pro 
jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc nepočítá. 
V celé své jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj zapojeni, ve společném zápase se skutečně důležitými 
problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání. 
Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi 50 až 
70 milionů.  

Leden 
Všeobecný: Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který respektuje důstojnost každého člověka. 
Evangelizační: Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil Kristus. 
Národní: Aby Pán svou mocí přivedl k naplnění každé dobré rozhodnutí a dílo víry. 

Únor 
Všeobecný: Aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost starších lidí. 
Evangelizační: Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle evangelizace. 
Národní: Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí, kteří nepoznali jeho lásku, k přijetí radostného poselství Kristova evangelia. 

Březen 
Všeobecný: Aby ve všech kulturách byla respektována práva žen a jejich důstojnost. 
Evangelizační: Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní život hlásání evangelia. 
Národní: Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit a vyrůstat v láskyplných rodinách. 

Duben 
Všeobecný: Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o spravedlivé rozdělování přírodního 
bohatství. 
Evangelizační: Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci. 
Národní: Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení křesťanů, zrozenému o Velké noci. 

Květen 
Všeobecný: Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím pravdě a míru. 
Evangelizační: Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve k ohlašování Krista všem lidem. 
Národní: Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti. 

Červen 
Všeobecný: Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci, kterou potřebují k důstojnému životu. 
Evangelizační: Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křesťanské kořeny. 
Národní: Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu i práci. 

Červenec 
Všeobecný: Aby sportovní události vždy přispívaly k rozvoji bratrství mezi národy a k růstu lidskosti. 
Evangelizační: Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří hlásají evangelium v nejchudších zemích. 
Národní: Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsou v rozepři, se obrátili k lásce. 
  



Srpen 
Všeobecný: Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochranu a získali příslušná práva.  
Evangelizační: Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na svém kontinentu. 
Národní: Za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, který je cestou, pravdou a životem. 

Září 
Všeobecný: Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomocí, kterou potřebují k důstojnému životu. 
Evangelizační: Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a trpícím. 
Národní: Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty, jejich rodiče a učitele. 

Říjen 
Všeobecný: Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval pokoj a mír. 
Evangelizační: Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě. 
Národní: Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a k pohotové službě bližním. 

Listopad 
Všeobecný: Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních. 
Evangelizační: Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy, řeholníky a řeholnice. 
Národní: Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem svého života směřujeme vědomě. 

Prosinec 
Všeobecný: Aby narození Vykupitele přineslo pokoj a naději všem lidem dobré vůle. 
Evangelizační: Za rodiče, aby byli autentickými evangelizátory, kteří svým dětem předávají drahocenný dar víry. 
Národní: Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův. 
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Petruňová 2R 3R 4R 5R 1Sv. 2Sv 3Sv 4Sv 5Sv 1B 2B 3B 
Muchová 3R 4R 5R 1Sv. 2Sv 3Sv 4Sv 5Sv 1B 2B 3B 4B 
Wudyová T. 4R 5R 1Sv. 2Sv 3Sv 4Sv 5Sv 1B 2B 3B 4B 5B 
 5R 1Sv. 2Sv 3Sv 4Sv 5Sv 1B 2B 3B 4B 5B 1Sl 
 1Sv. 2Sv 3Sv 4Sv 5Sv 1B 2B 3B 4B 5B 1Sl 2Sl 

Lišková Růžena 2Sv 3Sv 4Sv 5Sv 1B 2B 3B 4B 5B 1Sl 2Sl 3Sl. 
Tvrdá Martina 3Sv 4Sv 5Sv 1B 2B 3B 4B 5B 1Sl 2Sl 3Sl. 4Sl. 
Radová Pavlína 4Sv 5Sv 1B 2B 3B 4B 5B 1Sl 2Sl 3Sl. 4Sl. 5Sl. 
 5Sv 1B 2B 3B 4B 5B 1Sl 2Sl 3Sl. 4Sl. 5Sl. 1R 
 1B 2B 3B 4B 5B 1Sl 2Sl 3Sl. 4Sl. 5Sl. 1R 2R 

 2B 3B 4B 5B 1Sl 2Sl 3Sl. 4Sl. 5Sl. 1R 2R 3R 
 3B 4B 5B 1Sl 2Sl 3Sl. 4Sl. 5Sl. 1R 2R 3R 4R 
 4B 5B 1Sl 2Sl 3Sl. 4Sl. 5Sl. 1R 2R 3R 4R 5R 
 5B 1Sl 2Sl 3Sl. 4Sl. 5Sl. 1R 2R 3R 4R 5R 1Sv. 
 1Sl 2Sl 3Sl. 4Sl. 5Sl. 1R 2R 3R 4R 5R 1Sv. 2Sv 

 2Sl 3Sl. 4Sl. 5Sl. 1R 2R 3R 4R 5R 1Sv. 2Sv 3Sv 
 3Sl. 4Sl. 5Sl. 1R 2R 3R 4R 5R 1Sv. 2Sv 3Sv 4Sv 
 4Sl. 5Sl. 1R 2R 3R 4R 5R 1Sv. 2Sv 3Sv 4Sv 5Sv 
 5Sl. 1R 2R 3R 4R 5R 1Sv. 2Sv 3Sv 4Sv 5Sv 1B 
 1R 2R 3R 4R 5R 1Sv. 2Sv 3Sv 4Sv 5Sv 1B 2B 

* Vysvětlivka znaků pod jednotlivými měsíci roku: R - Růženec radostný; Sv - Růženec světla; B - Růženec bolestný; Sl - 

Růženec slavný (Před označením růžence je číslo desátku) 

Motto diecéze na rok 2014: 
„Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33) 


