
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 jed-
la 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.

Modlime sa modlitbu za pokoj
Pane Ježišu, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som 
vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia 
urážky, a jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochy-
bujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu vo tmách, a ra-
dosť tým, čo smútia.

      RUKY  NÁDEJE
Pridaj ruku k pokoju



Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa 
potešovali, skôr chápať iných, než aby mňa chápali, skôr milovať 
iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame, nadobúdame, len keď zabúdame na 
seba, nachádzame seba samých, len keď odpúšťame, dostáva 
sa nám odpustenia, a len keď odumierame sebe, povstávame  
k večnému životu. Amen.

MODLITBA RUŽENCOVÉHO DESIATKU ZA POKOJ VO SVETE
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi!
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď  nás do pokuše-
nia, ale zbav nás zlého. Amen.

Zdravas, Mária, milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych teraz
i v hodinu smrti našej. Amen. (10x)

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,  
ako bolo na počiatku,
tak nech je i teraz i  vždycky  
i na veky vekov. Amen.

Nech nás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn  
i Duch Svätý. Amen.


