ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2006
Denní modlitba Apoštolátu: 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 mě silou pro 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 pro tento měsíc: 1. všeobecný – 2. misijní – 3. národní.

LEDEN

ČERVENEC

1. Aby úsilí o plnou jednotu křesťanů přispívalo k usmíření a míru mezi národy.
2. Aby křesťané dokázali přijímat vysídlence s úctou
a láskou a poznávali v nich Boží obraz.
3. Aby lidé projevovali solidaritu s těmi, které postihly
přírodní katastrofy, a poznali, že pravá radost ze
života není ve vlastnění, ale v umění dávat.

1. Aby společnost pomáhala především mladším uvězněným k pochopení smyslu jejich života.
2. Aby rozdílné národnostní a náboženské skupiny obyvatelstva v misijních zemích mohly žít v míru a spolupracovaly na lidských a duchovních hodnotách.
3. Aby novokněží poznávali krásu svatosti, která vyzařuje z postav našich světců, a šli s rozhodností za
tímto ideálem.

ÚNOR

SRPEN

1. Aby si mezinárodní společenství uvědomilo naléhavou povinnost zamezit obchodování s lidskou důstojností.
2. Aby věřící laikové v misijních zemích poznali nutnost
spolupráce v politické a sociální oblasti a více se do
ní zapojili.
3. Aby všichni, kdo stojí v čele podniků, poctivě a odpovědně spravovali veřejný majetek.

1. Aby se osiřelým dětem dostalo nutné péče pro růst
jejich lidské a křesťanské osobnosti.
2. Aby si křesťané byli vědomi svého vlastního misijního
poslání v každém prostředí a za všech okolností.
3. Aby křesťanské poselství ve sdělovacích prostředcích srozumitelně oslovovalo i ty posluchače, kteří
svou víru teprve hledají, a podněcovalo v nich otázky
po skutečném smyslu života.

BŘEZEN

ZÁŘÍ

1. Aby mladí lidé hledající smysl života byli chápáni,
respektováni a obklopováni trpělivostí a láskou.
2. Aby mezi misionáři v celé církvi rostla touha po vzájemném sdílení a spolupráci.
3. Aby se laici ve spolupráci s duchovními pastýři horlivěji podíleli na životě svých farností.

1. Aby lidstvo využívalo sdělovacích prostředků zodpovědně a podle hlasu svědomí.
2. Aby Boží lid v misijních oblastech považoval za svůj
zásadní úkol neustálý další duchovní růst.
3. Aby státní instituce našly pozitivní přístup k dialogu
s církvemi a uznaly jejich přínos v životě společnosti.

DUBEN

ŘÍJEN

1. Aby vlády všech národů respektovaly osobní, sociální
a politická práva žen.
2. Aby církev v Číně mohla uskutečňovat své misijní a
evangelizační poslání bez překážek a v plné svobodě.
3. Aby děti byly v duchu evangelia vychovávány k pokoji
a toleranci a ne k násilí a sobectví.

1. Aby pokřtění zráli ve své víře a projevovali ji v jasných, praktických a odvážných rozhodnutích.
2. Aby světový Den modliteb za misie pomáhal k růstu
misijního zápalu a spolupráce.
3. Aby církev v naší zemi dokázala věrohodně ztělesňovat obraz Ježíše Krista.

KVĚTEN

1. Aby všude na světě skončily všechny formy terorismu.
2. Aby se úsilím věřících protrhly staré i nové řetězy
bránící vývoji afrického světadílu.
3. Aby nevyléčitelně nemocní a umírající opouštěli tento
svět obklopeni láskyplnou péčí a pozorností svých
nejbližších.

1. Aby hojnost darů Ducha Svatého, vylitých na církev,
přispívala k růstu míru a spravedlnosti.
2. Aby zákonodárci v misijních zemích chránili lidský život od jeho početí až do jeho přirozeného ukončení.
3. Aby všechny, kdo procházejí obdobím zkoušek a utrpením, posiloval příklad Panny Marie, trpící pod křížem svého Syna.

ČERVEN
1. Aby křesťanské rodiny s láskou vítaly každé dítě
a aby obklopily láskou přestárlé a nemocné.
2. Aby věřící pochopili, že stálý dialog mezi náboženstvími a zakořenění evangelia do místních kultur pomáhají k evangelizaci národů.
3. Aby uskutečňování myšlenek plenárního sněmu vlilo
všem věřícím do srdcí nové nadšení k životu z víry.

LISTOPAD

PROSINEC
1. Aby Kristus, tichý a pokorný srdcem, ovlivnil představitele národů, aby užívali síly moudře a zodpovědně.
2. Aby misionáři ve všech částech světa prožívali své
poslání v radosti a nadšení a tak věrně kráčeli ve
stopách Ježíše Krista.
3. Aby se upevnilo přesvědčení, že jen manželství založené na nerozlučném svazku muže a ženy je schopné poskytnout dětem správnou výchovu a potřebné
rodinné zázemí.

Vyšlo jako příloha č. 6 ACEB 12/2005

