
24 HODIN PRO PÁNA 
MODLITBY ZA MÍR VE SVĚTĚ  

A K ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE 
 

Papež František:  
„Odpusť nám válku, Pane… Zastav Kainovu ruku!“ 

 
Při generální audienci ve středu 16. března papež František prosil jménem lidstva Boha, 
aby odpustil válečný zločin na Ukrajině. Na závěr papež vyzval všechny přítomné, aby se 
v duchu připojili k modlitbě, kterou připravil neapolský arcibiskup Msgr. Domenico Battaglia: 
 
Odpusť nám válku, Pane. 
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží,  
smiluj se nad námi hříšníky! 
Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami, 
smiluj se nad námi! 
Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky 
v bunkru v Charkově, smiluj se nad námi! 
Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu, smiluj se nad námi! 
Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve stínu svého kříže,  
smiluj se nad námi! 
 

Odpusť nám, Pane, 
odpusť, když se nespokojíme s hřeby, jimiž jsme Ti probodli ruku, a nadále se 
opíjíme krví mrtvých rozervaných zbraněmi. 
Odpusť nám, Pane, jestliže se tyto ruce, které jsi stvořil k péči, staly nástroji smrti. 
Odpusť nám, Pane, když nadále zabíjíme svého bratra, 
odpusť, když nadále jako Kain sbíráme kameny ze svého pole, 
abychom zabili Ábela. 
 

Odpusť nám, Pane, když svým vyčerpáním nadále ospravedlňujeme svou krutost, 
pokud svou bolestí obhajujeme brutalitu svých činů. 
Odpusť nám válku, Pane. Odpusť nám válku, Pane.  
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme! Zadrž Kainovu ruku! 
Osviť naše svědomí, ať se nestane naše vůle, 
nenechávej nás napospas našim vlastním činům!  
 

Zastav nás, Pane, zastav nás! 
A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj. Je to náš bratr. 
Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane! 
  
Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou. (ŽALM 27,7) 



Modlitba za mír a usmíření mezi národy 
 
Všemohoucí Bože, nazýváme tě naším Otcem, protože věříme, že se skláníš k nám 
jako ke svým dětem. 
 

Víme, že toužíš po tom, abychom na zemi žili v pokoji a ve Tvé lásce a posíláš nám 
Ducha svatého, aby nám dával sílu překonávat hřích a vytvářet jednotu. 
 

Ty jsi dárcem pokoje, proto nás laskavě vyslechni, když Tě úpěnlivě prosíme o mír 
a pokoj ve světě: 
aby všichni lidé pochopili, 
že nikdo nemá právo dosahovat své zájmy násilím a nenávistí, 
aby kvůli sobectví několika nemuseli mnozí utíkat z vlastního domova, 
aby zodpovědní bránili svobodu a důstojnost všech lidí, 
aby nikdo netrpěl pro svou víru a národnost, 
aby navždy zmlkly zbraně, které způsobují vyhasínání nevinných lidských životů. 
 

Prosíme tě, Otče, za Ukrajinu a všechny země, ve kterých člověk bojuje proti 
člověku, bratr proti bratru: 
ať odpuštění zvítězí nad nenávistí a pomstou, 
pokoj a mír nad každým konfliktem, 
ochrana lidského života nad ekonomikou a vidinou bohatství. 
Ať tvůj Duch přemůže tvrdost lidských srdcí. 
 

O to tě prosíme na přímluvu Sedmibolestné Panny Marie, Královny míru,  
skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,  
který nám otevřel cestu do království věčného pokoje. Amen. 

 

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 k Panně Marii z Fatimy 
   
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému 
Neposkvrněnému Srdci se vším,  
co jsem a co mám. 
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu.  
Uchraň mě ode všech nebezpečí. 
Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě navádějí ke 
zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. 
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm  
a cestou, která mne vede k Bohu. 
Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil  
a obětoval za obrácení hříšníků 
a na smír za hříchy proti tvému Neposkvrněnému Srdci. 
Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. 
V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen. 
 
A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ! 
 
  
Modlitba, kterou Anděl míru učil ve Fatimě 
 
Můj Bože, 
věřím v Tebe,  
klaním se Ti, 
doufám v Tebe 
a miluji Tě.  
 

Prosím za odpuštění pro ty, 
kdo v Tebe nevěří, 
kteří se Ti neklanějí, 
kteří v Tebe nedoufají 
a nemilují Tě. 
  

 



Válka a modlitba 
 

Z mnohých stran nyní slyšíme výzvy k modlitbě. Zvlášť naléhavě k modlitbě vyzývá 
papež František. Modlitba je pro křesťana velký dar. Víra nám umožňuje setrvávat 
v modlitbě,  i když jsme vystaveni tváří v tvář zlu války, nesmyslnému zabíjení a 
trápení a také  pocitu bezmocnosti vůči tomu a těm, kdo toto zlo rozpoutali. 
Asi každý, kdo se za Ukrajinu modlí, by rád uviděl okamžitý účinek modlitby. Tak se 
to ale nestává. Přesto je třeba modlit se a nepolevovat, stavět pomyslnou hráz zlu 
z naší lásky, víry a vytrvalosti. A nenechat se přemoci únavou nebo se dokonce 
nenechat strhnout ke zlu, ať už se projevuje jakkoliv.  
Boží láska se týká každého člověka! Připojme se tedy svou vírou a svými 
modlitbami k této Boží lásce. Vždyť Bůh miluje to, co stvořil a Ježíš zemřel za 
všechny, za nás i za ty nejhorší jedince. V této víře doprovázejme modlitbami 
všechny jakkoliv trpící. 
Tak, jak nám zpravodajství přibližuje celou beznadějnou situaci, můžeme se ale 
cítit zahlceni velkým množstvím podnětů a propadnout jakési rezignaci či paralýze, 
že nevíme kde začít a že zrovna naše modlitba nemá smysl. Ale nikdo se nemusí 
modlit za všechno a za všechny. Můžeme si modlitby rozdělit do proseb a díků za 
různé skupiny. To nás může inspirovat ke konkrétnějšímu zaměření našich 
modliteb. Můžeme tak mít na mysli vždy určitou situaci nebo určitou skupinu lidí.  
Modlitbu začněme vyznáním, že i my jednáme mnohdy zle, že i my jsme hříšníci, 
kteří se podílejí na zlu ve světě. A proto prosíme Boha o slitování a odpuštění pro 
nás, pro agresory a pro ty, kdo byli svedeni k podpoře zla. 
Pak se můžeme modlit konkrétněji, například: 
• Za děti ve válečných oblastech 
• Za rodiče, hledající pomoc a bezpečí pro své děti 
• Za staré a opuštěné lidi       
• Za nemocné, o které se nemá kdo starat 
• Za rodiny, které se v těchto těžkých 

chvílích nemohou spojit 
• Za politiky a státníky na všech stranách,  

aby nacházeli cesty k pokoji a dobru 
• Za ty, kdo museli opustit své domovy 
• Za uprchlíky 
• Za ty, kdo nechtějí bojovat a přece musí 
• Za zraněné a za ty, kdo se o ně starají 
• Za mrtvé a jejich rodiny na obou stranách 
• Za ty, kdo nesou těžké břemeno rozhodování, které se týká vojáků i obyvatel 
• Každý sám za sebe a za ty, kteří jsou proti válce, abychom se nenechali 

ovládnout zlostí, nenávistí a také nepodlehli tupé lhostejnosti. 
A nezapomeňme také prosit za naši víru a vytrvalost v modlitbě, protože i to jsou 
Boží dary a jsou pro nás velmi potřebné.                                                     Aleš Opatrný 


