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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. 

 

Často zjišťujeme, že lidská práva ve skutečnosti neplatí stejně pro všechny lidi. Podle papeže 

Františka „uznávání těchto práv je vstupní podmínkou pro sociální a  ekonomický rozvoj dané 

země. Když je respektována důstojnost člověka a jsou uznávána a zaručována jeho práva, 

rozvíjí se také tvořivost a podnikavost a člověk může rozvinout mnoho činností pro společné 

dobro“. (Fratelli tutti, 22) V České republice sice nežijeme v diktatuře nebo autoritářském 

režimu, přesto sociální nerovnost je pociťována velmi silně. V posledních měsících žijeme, 

jak snadno se může stát skutečností, že někdo přijde o základní prostředky k živobytí. To, že 

oběti zneužití moci se nemohou dovolat spravedlnosti, se týká celé společnosti a nevyhýbá se 

ani církevnímu společenství: s rozmanitými podobami porušování lidských práv 

(klerikalismus, mocichtivost, kmotrovství, stranictví, arogantnost) musíme zápasit stále. 

V dnešní křehké době se častěji ocitáme v situacích, kdy si hlouběji uvědomujeme vlastní 

bezmocnost. Modleme se za ty, kteří statečně usilují o aktuální a účinné řešení, zejména tam, 

kde se porušují základní lidská práva. Zároveň se modleme také sami za sebe, abychom 

v době, kdy se nás hlouběji dotýkají nejrůznější limity, dokázali za nimi spatřovat Tvář toho, 

který se pro nás na kříži učinil Bezmocným.  

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. 

Velikonoční Kristus je všude tam, kde člověk trpí, věří, chválí a dovolává se jeho svatého 

jména. „Pane, kde chceš, abychom měli Velikonoce?“ (srv. Mt 26,17) V letošním roce, více 

než jindy, je pro nás platné Ježíšovo slovo: „Dnes musím zůstat v tvém domě.“ (Lk 19,5) 

Nenechme si ujít velikonoční radost v našich domovech, když nebudeme moci do kostela. 

Oblékněme se svátečně, celý dům naplňme vůní, požehnejme našemu jídlu a zazpívejme své 

velikonoční aleluja. Naším křesťanským svědectvím je vztah–láska, která proměňuje naše 

lidství. Nestačí propagovat křesťanství, aby se v očích světa stalo jednou ze zajímavých forem 

života. Křesťan netouží po tom, aby se zalíbil nebo byl sympatický, a tím si druhé 

podmaňoval. Vítězí jiným způsobem: necháváme se milovat Tím, jehož krev činí naše lidství 

„bílým“, totiž projevem Boží slávy, jeho lásky, místa jeho vlastní přítomnosti a zjevení. Když 

je naše láska milovaná, naše lidství se proměňuje a zjevuje Boha.  

 

 



 

 

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 nimi spojenými. 
 

Dobře známe pořekadlo „mít jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou“. Zkušenost s penězi 

je různá. O Martinu Středovi se říká, že nevzal peníze do rukou, ale bral je vždy do 

kapesníku, aby na něm nezanechaly ani stín mamonářství. Když Titus Flavius Vespasianus 

(†79 po Kr.) nechal zpoplatnit veřejné záchodky, prohlásil, že „peníze nesmrdí“. Je to rčení 

okřídlené, ale krátkozraké. O financích sv. František Saleský říkal: „Na kapku medu se chytí 

více much než na sud octa.“ Tři čtvrtiny Čechů přiznává, že nečtou ani smlouvy, které 

podepisují, natož další dokumenty, případně tyto informace jen tak zběžně projdou. 

Lehkovážnost je trestuhodná. Mamonářství je ještě horší. Základním rysem lakomství a 

chamtivosti je jejich nenasytnost. Podle sv. Jana Zlatoústého je třeba „nahlédnout nicotnost 

věcí a poznat, že bohatství je sluhou pomíjivým a nevděčným, který své pány uvrhá do 

velkého množství běd“. Péče řádného hospodáře se v konečné fázi pozná podle jediného 

měřítka: pozemské proměňuje v nebeské.  

Národní úmysl: Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze 

Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu. 

Maria „kráčí spolu s námi, spolu s námi bojuje a nepřetržitě nás zahrnuje blízkostí Boží lásky. 

(…) V mariánských svatyních lze pozorovat, jak Maria kolem sebe shromažďuje děti, které s  

tolikerou námahou putují, aby ji spatřily a vystavily se jejímu pohledu. Zde nacházejí Boží 

sílu, aby mohly snášet utrpení a námahy života.“ (Papež František, Evangelii gaudium, 286) 

 



ČERVEN – Za krásu manželství 

 
Evangelizační úmysl: Modleme se za mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského 

společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce. 

Příprava na manželství je zároveň přípravou na odchod z domova. Jak těžké to mají mladí 

lidé, kteří z nejrůznějších důvodů ztratili svoje původní rodinné zázemí a vyrůstali ve velmi 

komplikovaných okolnostech pěstounské péče nebo různých výchovných zařízeních. „Jen za 

rok 2018 řešily české orgány přes osm a půl tisíce případů nežádoucího jednání s dětmi v 

původních rodinách, z toho pak ve více než tisícovce případů s následným umístěním v 

různých zařízeních ústavní výchovy.“ Jak upozornila komise Iustitia et Pax České biskupské 

konference, mají „děti, které s dosažením zletilosti opustily dětské domovy, se začleněním do 

společnosti velké nesnáze a velká část z nich se dostává do vážných střetů se zákonem. (…) 

Díky netečnosti celý systém ústavů už léta pracuje s nedostatečnou strukturou a s kapacitami 

omezenými jak finančně, tak personálně a institucionálně“. Zásadně se mění vzdělávací 

systém, který v mladém člověku vidí na prvním místě zdroj svých zisků. Příprava na 

manželství dnes stojí na křižovatce, k čemu se přikloní. Mohou zaznít i slova papeže 

Františka: „Drazí snoubenci, mějte odvahu být jiní, nenechte se pohltit konzumní společností 

a upřednostňováním vnějšího dojmu. To, na čem opravdu záleží, je láska, která vás spojuje, 

posílená a posvěcená milostí. Buďte schopni rozhodnout se pro střízlivou a jednoduchou 

oslavu, abyste nade všecko vyzdvihli lásku. Pastorační pracovníci a celé společenství mohou 

pomáhat v tom, aby se tato priorita stala normou a nebyla jen výjimkou.“ (Amoris Lætitia, 

212) 

Národní úmysl: Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s 

nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí. 

Stále je třeba připomínat, že děti jsou úžasný Boží dar, radost pro rodiče a pro církev. Skrze 

ně Pán obnovuje svět. Příprava na svátosti je forma povinné vděčnosti. Od Boha jsme děti 

dostali, Bohu je vracíme zpět. Zvláště obtížná je situace dětí vyrůstající v neregulérních 

situacích. Nemůžeme mít klapky na očích. Je neodpovědné ničit obraz otce nebo matky s 

cílem získat si náklonnost dítěte, pomstít se nebo se bránit, protože to rozbíjí vnitřní život 

dítěte a působí rány, které se těžko uzdravují. Role farního společenství je důležitá: nabídnout 

prostor pro doprovázení a pomoc v otázkách souvisejících s růstem lásky, překonáváním 

konfliktů a výchovou dětí.  


