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– V Pôstnom ob-
dobí sa s Dobro- 
milkou pridáva- 
me k výzve Svä-
tého Otca Fran-
tiška a  pridáva-
me svoje ruky i srdcia k modlitbe za pokoj 
vo svete. 
– Svetlúšik, aj pápež František si obkreslil 
svoju ruku na papier a pripísal k nej pros-
bu deťom sveta, aby sme sa modlili za mier: 
„Milé deti, veľmi sa spolieham na vašu mod-
litbu!“
– Pred týždňom sme sa jednu peknú mod-
litbu za mier naučili, teraz preskúmame, 
ako ešte môžeme pridať ruku k dielu lásky.

Ahoj, 
kamaráti!

RUKY NÁDEJE (2)

Pridaj ruku k pokoju

Vďaka, Bože, za ruky

Misijné dielo detí pozýva aj deti na 
Slovensku, aby sa počas Pôstne-
ho obdobia modlili za pokoj vo 
svete. Modlime sa za Ukrajinu, 
v ktorej vojna už rok prebieha 
priamo za našimi hranica-
mi, ale aj za iné krajiny, 
kde ľudia trpia pre vojnu 
– za Etiópiu, Sýriu, Liba-
non, Jemen, Mjanmarsko 
a Irán. 

Ruka – plná prštekov. Zapo-
zeraj sa na ňu. Ako rôzne sa 
dá ohýbať! Dokáže niečo ucho-

piť, schúliť do dlane, vystrieť, 
ťahať, tlačiť, hladiť i pridržať ce-

lé telo, napríklad keď schádzaš po 
šmykľavých schodoch a držíš sa zábradlia. Doká-
že viesť ceruzku, kresliť prstom do piesku, trafiť 
guľku do jamky, zapliesť vrkoč, pevne držať vo-
lant na bicykli a všeličo iné. 

Ľudia odpradávna vystierali dlaň smerom 
k priateľovi na znak toho, že v nej nemajú zbraň, 
ale ju ponúkajú druhému spolu s dôverou „ako 
na dlani“.

Takto nejako vzniklo podávanie 
rúk, aké vidíš, keď sa dospeláci 

stretnú alebo zoznamujú. My deti si 
tiež podávame ruky – napríklad ti ur-

čite niekto podal ruku, keď ti blahoželal 
k narodeninám, meninám, k úspechu 
alebo keď ti pani učiteľka odovzdáva-
la vysvedčenie. Kedy si ešte podávaš 
s druhými ruku?

Pane Ježišu, urob ma nástrojom 
svojho pokoja, aby som dokázal 

podať pokornú ruku  
na uzmierenie, 

podať ochotnú ruku, keď  
niekomu treba pomôcť,
podať gratulujúcu ruku  

a tešiť sa s druhým z jeho radosti,
podať láskavú ruku a preukázať 
pohladením, že druhých ľúbim.

Amen.

A keď si sa pohádal s bratom alebo sestrou, 
možno si počul ocka povedať: „A teraz by bolo 
fajn, keby ste sa prestali hádať a podali si ruky.“ 
Vidíš, aj takto prehovárajú ruky o mieri a pokoji 
– keď sa uzmierujeme, keď si gratulujeme a pra-
jeme požehnanie, keď niekomu pomáhame vstať 
zo zeme alebo ho len tak držíme pri chôdzi za 
ruku, lebo ho máme radi.
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