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– Dobromilka, 
vieš, čo nedávno 
vymyslela naša 
trojročná kama-
rátka Alžbetka? 
– No prezraď, is-
totne niečo veselé!
– Zahľadela sa na svoje pršteky, pohýbala 
nimi a spýtala sa rodičov: „A toto sme kde 
kúpili?“ Rodičia jej vysvetlili, že ruky sa 
nekupujú, ale jej narástli, keď bola v ma-
minom brušku. Veľmi nás to pobavilo, aj 
Alžbetka sa zasmiala, a bola rada, že to Pán 
Boh tak dobre vymyslel. 
– Napadlo ti niekedy, aké sú naše ruky ge-
niálne? Vidíš, Alžbetka to už zistila!

Ahoj, 
kamaráti!

RUKY NÁDEJE (3)

Pridaj ruku k pokoju

Podanie ruky ako symbol

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

Rukatá 
doplňovačka
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Znak pokoja

Pred týždňom sme vypátrali, čo znamená, keď 
si podávame ruky pri pozdrave alebo pri pred-
stavovaní. Posvietili sme si na to, ako podávanie 
ruky pri týchto činnostiach vzniklo. Ale ruky si 
podávame ešte aj na jednom špeciálnom mies-
te. Ak vylúštiš tajničku, dozvieš sa kde.

Teraz je už jasné, že ruky si podávame aj v

Počas svätej omše je osobitná chvíľa, keď kňaz 
povie: „Dajte si znak pokoja.“ Vtedy si podáva-
me ruky na znak pokoja, priateľstva a lásky. 
Je to často okamih, keď si možno prvý raz 
všimneme, kto to vlastne vedľa nás sedí či stojí, 
usmejeme sa na seba a je nám fajn, že máme 
ďalšieho kamaráta. 

  V zime obliekame ruky do 
teplých „svetríkov“, ktoré 
voláme...

  V nedeľu sa naše ruky nema-
jú namáhať, ale majú...

  Ozdoba na prsteníku sa 
volá...

  Pri ťažkej práci (napríklad 
pri rýľovaní) vzniknú na 
dlani bolestivé...

 „Najtučnejší“ prst sa volá...

Podať niekomu ruku na znak 
pokoja či zmierenia môžeš 

hocikedy – doma súrodencom, 
v škole spolužiakom, na ihrisku, 

keď vznikne hádka...  
Znamená to, že nechceš mať 
v dlani žiadnu zbraň zlosti 
či urážok a ponúkaš pokoj 

a priateľstvo. Tu sa začína mier. 
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