
 Cokoliv jste učinili jednomu z nejposlednějších lidí, 
mně jste učinili... (Mt 25,40)

 Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.

Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra
a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky.
Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, 
nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje

po všechny věky věků. 
Amen.

Modlitba za mír

č. 12 – 4/2022

Za naše bratry a sestry na Ukrajině

 MISIJNÍ
ÚMYSL

2022DUBEN

SALESIÁNSKÝ ÚMYSL > Za ty, kteří trpí a umírají ve válce na Ukrajině. Aby se Kristova 
láska dotkla srdcí těch, kteří jsou za tento konflikt zodpovědní.

PAPEŽSKÝ ŮMYSL

„Prosme naléhavě 
našeho Pána, aby se 
lidé na Ukrajině stali 
svědky bratrství 
a dokázali překonávat 
každé rozdělení.“ 

DUBEN

SVĚT
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Pomodli se za mírové 
řešení válečného 
konfliktu
na Ukrajině.

Výzva

SALESIÁNI NA UKRAJINĚ

Naši salesiánští spolubratři patří k těm, kteří právě 
teď riskují své životy a potřebují naše modlitby 
a pomoc. Mysleme na ně!

• Salesiánů z viceprovincie UKR byzantského 
 obřadu (řeckokatolíků) je 26 a sídlí v několika 
 velkých městech:  Kyjevě, Lvovu a Dněpru. 
 Mezi ukrajinské salesiány patří také jeden mladý 
 salesián-asistent z Itálie a jeden ze Slovenska.

• Polská provincie Krakov (PLS) má 14 spolubratří 
 římského obřadu (římskokatolíků) v pěti domech na 
 Ukrajině: v Oděse, Korostyshivu, Peremyshlanech a Bibrce.
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Nejkrásnější je... 
ochromit 
nepřátelské 
projevy skutky 
lásky a tam, 
kde by láska 
nezapůsobila, 
zneškodnit 
zlo modlitbou.“

P. Dolindo Ruotlto 
(Z kníhy : Ježíši, postarej se ty!, kterou 
vydalo nakladatelství Douron).
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Jak může křesťan reagovat na válku
Úzkost, obavy, strach... jsou přirozené reakce, kterým se pravděpodobně 

nevyhneme. Ježíš nám oproti tomu nabízí cestu pokoje, spojenou s obranou 
nevinných i obrany vlastní, ale bez zaslepení nenávistí a s vírou v to, 

že i naši nepřátelé mohou díky božímu milosrdenství a našim modlitbám 
dosáhnout proměny srdce...

Ježíš upozorňoval, že budou i nadále války a že zlo bude stále ovládat mnoho lidí. Ale přislíbil nám, že on 
sám „s námi bude až do skonání světa“ a že je Pán dějin, který definitivně zaručí spravedlnost. Toto je 
naše křesťanská naděje, ze které můžeme čerpat v konkrétních životních okolnostech, ve chvílích tem-
noty, utrpení i smrti. Ježíš nás poslal do tohoto světa s úkolem, abychom byli tvůrci pokoje, a dal nám 
k tomu i potřebné „vybavení“. Kristův pokoj v sobě musíme střežit, v modlitbě obnovovat a následně 
šířit ve svém nejbližším okolí.

Ježíš nás vybízí, abychom se nenechali ovládnout a pohltit nenávistí k našim nepřátelům nebo k těm, 
kdo činí zlo. To ovšem neznamená, nestavět se na obranu slabých. Je třeba se na svém místě a svými 
prostředky zasazovat za spravedlnost, ale bez temných brýlí nenávisti, která jen rodí další a další křivdy 
a roztáčí spirálu zla. Je třeba zlo nenávidět a bojovat proti němu, ale v agresorovi stále vidět člověka.
Ježíš řekl, že to co uděláme tomu nejposlednějšímu člověku, děláme jemu. A co jsme odmítli udělat pro 
toho nejposlednějšího, odmítli jsme udělat i pro něj samotného. Sám Bůh se tak stává solidární s každým 
člověkem. A každý z nás má možnost udělat pro Boha něco zcela konkrétního. Přispět na sbírku pro 
Ukrajinu, účastnit se demonstrace, podpořit uprchlíky, modlit se za Ukrajinu – a to i za nepřátele.

Někteří lidé jsou fascinováni událostmi, hodiny sedí přilepeni u monitoru a sledují hrůzné a nevšední 
záběry z dějiště agrese. Možná by bylo ale lepší rozhodnout se omezit svůj čas u zpravodajství a věno-
vat se místo toho například modlitbě. Spojení s Bohem má sílu proměňovat naše srdce, pomáhá nám 
rozlišovat, co je právě naším (i když malým) posláním na místě, kde se právě nalézáme. V modlitbě 
můžeme prosit o požehnání pro miliony všech lidí, kteří jsou agresí zasaženi. 

„Milovat své nepřátele neznamená, že nebudeme cítit nechuť vůči zlu, které způsobili, zvláště pokud toto 
zlo zasáhlo naši duši; neznamená to nevnímat běžné reakce naší přirozenosti, která cítí odpor a reaguje 
na zlo. Znamená to však činit dobro těm, kteří nás nenávidí, vyprošovat jim Boží milosrdenství, aby 
proměnilo jejich srdce i vůli a učinilo z nich nová stvoření...

Mít nepřátele znamená, 
že je v ohrožení náš vlastní 

pokoj a musíme čelit 
i vnějšímu nebezpečí, neboť 

každý nepřítel nám může 
způsobit mnoho zlého.

Dolindo Ruotlto

zdroj: https://www.vira.cz/texty/clanky/valka-a-co-my-s-tim) 



Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, 

dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme 

do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení 
složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, 
aby stáli na straně dobra

a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, 

sirotky, vdovy a uprchlíky.
Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, 
nejsme jeden druhému lhostejní 

a dokážeme si navzájem odpouštět.
O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,

který s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje

po všechny věky věků.
 

Amen.

Modlitba za mír

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, 

dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme 

do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení 
složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, 
aby stáli na straně dobra

a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, 

sirotky, vdovy a uprchlíky.
Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, 
nejsme jeden druhému lhostejní 

a dokážeme si navzájem odpouštět.
O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,

který s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje

po všechny věky věků.
 

Amen.

Modlitba za mír

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, 

dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme 

do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení 
složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, 
aby stáli na straně dobra

a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, 

sirotky, vdovy a uprchlíky.
Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, 
nejsme jeden druhému lhostejní 

a dokážeme si navzájem odpouštět.
O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,

který s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje

po všechny věky věků.
 

Amen.

Modlitba za mír

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, 

dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme 

do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení 
složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, 
aby stáli na straně dobra

a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, 

sirotky, vdovy a uprchlíky.
Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, 
nejsme jeden druhému lhostejní 

a dokážeme si navzájem odpouštět.
O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,

který s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje

po všechny věky věků.
 

Amen.

Modlitba za mír


