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– Na Popolcovú stredu nám kňaz dal popo-
lom na čelo znak kríža a vstúpili sme tak 
do Pôstneho obdobia. 
– Svetlúšik, ešte pritom kňaz niečo pove-
dal...
– Presne tak, Dobromilka: Pamätaj, že si 
prach a na prach sa obrátiš alebo Kajajte sa 
a verte evanjeliu.
– Tieto slová nám pripomínajú, aby sme 
nezabúdali na to, čo je v živote dôležité, 
a tešili sa na nebo, kde nebudú vojny ani 
utrpenie.
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Ahoj, kamaráti!

RUKY NÁDEJE (1)

Pridaj ruku k pokoju

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

Môžeš si obkresliť svoju ruku na papier a napísať alebo nalepiť modlitbu za pokoj vo svete. 
Počas Pôstneho obdobia ti môže pripomínať tvoje úsilie o pokoj, ktoré prejavujeme modlitbou, 
skutkom, no najmä láskou v srdci. 

K prosbe za mier sa pridal aj pápež 
František – takto si obkreslil ruku a po-
zýva aj vás, kamaráti, aby ste pridali svoje 
ruky k pokoju: 

„Milé deti,  
veľmi sa spolieham  
na vašu modlitbu.  

Bez vašej  
modlitby je moja 

modlitba  
slabá.“ 

Modlitba za pokoj

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Pane Ježišu, chceme ťa teraz prosiť za pokoj vo svete. 
Prosíme ťa za deti, ktoré žijú v krajinách, kde je vojna. Nemajú dostatok jedla ani vody. 
Mnohé z nich sú choré, ale nie sú tam lekári, ktorí by ich liečili. 
Prosíme ťa za deti, ktoré majú z vojny strach. 
Prosíme ťa, aby sa v týchto krajinách vojna skončila a nastal pokoj a mier. 
Vráť deťom radosť, aby žili v pokoji, aby ťa chválili a modlili sa. Amen.


