
Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2013

LEDEN
1. Aby v tomto Roce víry křesťané hlouběji poznávali Kristova ta-

jemství a radostně svědčili o daru víry v něho.
2. Za křesťanská společenství na Blízkém východě, která jsou často 

vystavena útlaku, aby je Duch Svatý posiloval ve věrnosti a vytrvalosti.
3. Aby slavení eucharistie bylo skutečným středem našeho života. 

ÚNOR
1. Aby se rodinám přistěhovalců, zvláště matkám, dostávalo v jejich 

těžkostech podpory a doprovázení.
2. Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly 

cesty k vytváření pokojné budoucnosti.
3. Aby všichni, kdo přijali úkol hlasatelů evangelia, horlivě a věrně 

plnili své poslání.

BŘEZEN
1. Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným 

lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě.
2. Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evan-

gelia až do končin země.
3. Aby všichni, kdo přijali  radostnou zvěst evangelia, ji  předávali 

dalším.

DUBEN
1. Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem ži-

vota.
2. Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a ná-

strojem naděje a vzkříšení.
3. Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a ra-

dost.

KVĚTEN
1. Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali 

bezúhonně a podle svého svědomí.
2. Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly 

pastýře podle Kristova srdce, zcela oddané hlásání evangelia.
3. Aby děti již v rodině dostávali od rodičů pevný základ křesťan-

ského života.



ČERVEN
1. Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzá-

jemné úcty.
2. Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská spo-

lečenství účinně podporovat novou evangelizaci.
3. Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříz-

nivých okolností.

ČERVENEC
1.  Aby  Světový  den  mládeže  v  Brazílii  povzbudil  všechny  mladé 

křesťany v touze stát se učedníky a misionáři evangelia.
2. Aby se na celém asijském kontinentě otevřely brány hlasatelům 

evangelia.
3. Aby se náš národ nezpronevěřil víře svých otců.

SRPEN
1. Aby rodiče a vychovatelé pomáhali novým generacím utvářet si 

správně svědomí a růst v dobrém a poctivém životě.
2. Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věrnosti evan-

gelnímu poselství přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti.
3. Aby ti, kdo musí překonávat překážky a lidskou zlobu, neztráceli 

odvahu a sílu k věrnému plnění křesťanských povinností.

ZÁŘÍ
1. Aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hod-

notu mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a 
sestrám.

2. Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, 
aby byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky.

3. Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali 
a chápali, kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.

ŘÍJEN
1. Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí ukon-

čit, aby zakusili blízkost Boží lásky.
2. Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křes-

ťany ve vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova.
3. Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.

LISTOPAD
1. Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli 

posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu. 
2. Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby 

vysílaly misionáře ostatním církvím. 



3. Aby křesťané upřímně hledali  cestu k jednotě a usilovali o její 
dosažení.

PROSINEC
1. Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby na-

cházely potřebnou lásku a ochranu.
2. Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova při-

pravovali lidstvo na příchod Spasitele.
3. Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a 

nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech.

Prosebné a významné dny v roce 2013

1. ledna Světový den modliteb za mír
6. ledna Světový den dětských misií
20. ledna Den uprchlíků
18. - 25. ledna Týden modliteb za jednotu křesťanů
31. ledna Světový den malomocných
2. února Světový den zasvěceného života
11. února Světový den nemocných
15. února Výročí potvrzení maltézského řádu papežem Pascalem 

II. v roce 1113 (900 let)
20., 22. a 23.  
února

jarní suché dni (jarní kvatembr – Quattuor Tempora)

24. března XXVIII. Světový den mládeže
25. března Den  modliteb  za  úctu  k  počatému  životu  a  za 

nenarozené děti
29. března – 7. 
dubna

Novéna před Nedělí Božího milosrdenství (tj. 2. nedělí 
velikonoční)

21. dubna Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 
25. dubna Litania Maior – prosebný den za úrodu o svátku sv.  

Marka, evangelisty
2. – 6. května Pouť maltézského řádu do Lurd
5. května Den modliteb za pronásledované křesťany
6. – 8. května Litania minor čili Rogationes – prosebné dny za úrodu
10. – 18. května Novéna  k  Duchu  Svatému  –  příprava  na  slavnost 

Seslání Ducha Svatého čili Letnice



12. května Den modliteb za sdělovací prostředky
24. května Den modliteb za církev v Číně
22., 24. a 25.  
května

letní suché dni (letní kvatembr – Quattuor Tempora)

7. června Světový den modliteb za posvěcení kněží
23. – 28. 
července

15. Světové dny mládeže (Rio de Janeiro, Brazilie)

18., 20. a 21.  
září

podzimní  suché  dni  (podzimní  kvatembr  – Quattuor  
Tempora)

20. října Den modliteb za misie
1. listopadu Den modliteb za všeobecné posvěcení
17. listopadu Den Bible
21. listopadu Světový den mnišství
18., 20. a 21.  
prosince

zimní suché dni (zimní kvatembr – Quattuor Tempora)

17. - 24. 
prosince

Příprava na vánoční svátky

31. prosince Poděkování za uplynulý rok a prosba o pomoc Boží v 
novém roce
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