
Modlitby  
za nejmenší
Modlíme se za respektování  

práva na život každého dítěte  
od okamžiku jeho početí 

a za obrácení společnosti. 

Nezáleží na tom,
 kolik toho děláme, 
ale s jakou láskou.

Matka Tereza

Cítím, že potrat je dnes největším nebezpečím 
pro mír, protože to je válka vedená proti dítěti 
– přímá vražda nevinného vykonaná samotnou 
matkou. A otec je tak zbaven jakékoliv 
odpovědnosti za dítě, které na svět přivedl.
A když dopustíme, že matka může zabít své 
vlastní dítě, jak můžeme po jiných lidech 
chtít, aby se nezabíjeli navzájem? Země, 
která potraty povoluje, neučí lidi milovat, 
ale používat násilí k dosažení svých cílů. 
 
Nenarozené dítě bylo od početí utvářeno 
rukou Boha a je Bohem povoláno, aby milovalo 
a bylo milováno, nejen nyní, v tomto životě, ale 
navždy. Bůh na nás nikdy nezapomene.

Matka Tereza
Washington, D.C., 1994

Hnutí Pro život ČR
P. MUDr. Jiří Korda 
Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha
mobil: 725 797 561 
modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz
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PŘIPOJTE SE K MODLITBÁM ZA ŽIVOT

Prosíme Boha za zastavení umělých potratů, 
obrácení společnosti, lékařů a rodičů a za 
respektování práva na život každého dítěte 
od okamžiku jeho početí. Ročně je v naší zemi 
zabito 20 tisíc dětí před narozením.

•	 Denně se modlíme na úmysl obnovení 
kultury života. Je doporučen desátek 
růžence s aktuálním modlitebním 
úmyslem. Úmysl lze přidat i k vašim 
obvyklým modlitbám.

•	 Katolíci se jednou za měsíc účastní mše 
svaté s osobním úmyslem za obnovení 
kultury života. Nemocní, kteří se 
nemohou mše svaté zúčastnit, obětují na 
tento úmysl den svého utrpení.

Připojte se přes internet nebo poštou.  
Uveďte jména členů rodiny, kteří se také 
připojí. Závazek trvá, dokud se neodhlásíte.

Připojit se lze i k modlitbám zdravotníků 
a k duchovní adopci počatého dítěte.

Připojte se – modlitbyzanejmensi.cz

MŠE SVATÉ ZA OBNOVU KULTURY ŽIVOTA

Prosíme o každodenní sloužení mší svatých 
za obnovu kultury života v naší zemi, a to 
zvláště ve farnostech, na jejichž území se 
umělé potraty ve zdravotnických zařízeních 
vykonávají. 

Aktuální přehled – modlitbyzanejmensi.cz

PRAVIDELNÉ POUTĚ
Smírná pouť za potracené děti, jejich rodiče 
a lékaře – 28. 12., Praha, Pražské Jezulátko

Pouť Modliteb za nejmenší – květen/červen, 
Svatý Kopeček u Olomouce

Aktuální informace – modlitbyzanejmensi.cz

Biskup Josef Hrdlička slouží 
každý týden mši svatou za účastníky 

a na úmysly Modliteb za nejmenší.


