Svätý Otec vyhlásil 23. február 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj

Modlitby
Boh pokoja, svätý František sa modlil “Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja.” A tak robíme aj
my. Urob nás nástrojmi svojho pokoja. Dovoľ nástrojom pokoja, aby vyrástli v Južnom Sudáne a
v Demokratickej republike Kongo a aby prekvitali po celom svete: nástroje pokoja ponúkajúce
stálosť, bezpečie a spravodlivosť, ktorá prináša radosť a nádej a podporuje srdcia v zmierení,
milosrdenstve a láske.

Boh spravodlivosti, prorok Jeremiáš prirovnal tvoju zachraňujúcu spravodlivosť k nebotyčným
štítom. A tak robíme aj my. Daj nech tvoja spravodlivosť bdie nad obyvateľmi Južného Sudánu a
Demokratickej republiky Kongo: nech presadzuje spravodlivosť, chráni siroty a vdovy, zastavuje
ruku, ktorá chce páchať násilie, zmieri brata s bratom, sestru so sestrou, tvoje deti navzájom.

Boh hojnosti, Tvoj Syn nám ukázal ako môže byť vo viere, modlitbe a veľkorysosti Tvoja štedrosť
znásobená. A tak to chceme aj my. Požehnaj Južný Sudán a Demokratickú republiku Kongo
štedrou úrodou.

Nech tento konflikt nevysuší ich polia a nezavrie ich trhy, nech nepotlačí v ľuďoch túžbu deliť sa
s tým, čo majú.

Odožeň hlad z ich krajiny a obráť srdcia všetkých k tým, ktorí hladujú.

Daj, aby sme sa delili so všetkým, čo si nám požehnal, aby boli ich koše naplnené, aby ich
poháre pretekali a aby ich deti rozkvitali. Amen

Náš Otče pokoja (Ježiš, ktorý bol na tomto svete a rozsieval pravý pokoj a naučil svojich
učeníkov modlitbu tak jednoduchú ako hlbokú. Dnes si dovoľujeme ju parafrázovať a spolu sa
modlíme.)

Môj Otče, náš Otče, Otec všetkých. Posväť sa tvoj POKOJ. Pomôž nám sprítomňovať kráľovstvo
spravodlivosti, aby sme dosiahli POKOJ. POKOJ nie len v nebi, ale aj na zemi, tu a teraz. Daj nám
dnes a každý deň náš podiel POKOJa, aby sme ho mohli zdieľať s tými, ktorým chýba. Nauč nás

odpúšťať a zmierovať sa s inými a s Tebou. Nenechaj nás upadnúť do pokušenia násilia. A zbav
nás nenávisti. Amen
Bože života, pripájame sa k ekumenickým lídrom Južného Sudánu a Demokratickej republiky
Kongo v ich volaní o pokoj.
○ Modlime sa, aby sa Južný Sudán a Demokratická republika Kongo stali krajinami,
kde spravodlivosť, sloboda a prosperita pre každého budú skutočne kraľovať.
○ Modlime sa, aby sa stali krajinami, kde budú ľudia dlho žiť a deti nebudú
zomierať malé a nezmyselne.
○ Modlime sa, aby sme sa poučili z histórie, aby boli veľké problémy rýchlo
vyriešené a tak sa zabránilo utrpeniu mnohých.
○ Modlíme sa za uzdravenie z rozdelenia, aby bol prekonaný hlad a aby nádej
prekvitala v Južnom Sudáne a Demokratickej republike Kongo
○ Modlime sa, aby boli mierové zmluvy uvedené do života, aby bol dosiahnutý
trvalý pokoj zbraní vo všetkých regiónoch a aby ho rešpektovali všetky strany
konfliktu.
○ Modlime sa za milióny ľudí, ktorí boli nútení utiecť zo svojich domovov
○ Modlime sa za tých, ktorí stratili svojich milovaných v bojoch a pri útokoch
○ Modlime sa za to, aby sa všetky komunity mohli dostať k jedlu a základným
potrebám, hlavne tie, ktoré žijú v neprístupných oblastiach
○ Modlime sa za všetky cirkvi a za ich hrdinskú prácu šírenia silnej zvesti o pokoji
○ Modlime sa za milióny ľudí, ktorí aktuálne potrebujú okamžitú humanitárnu
pomoc
○ Modlime sa, aby medzinárodná komunita poskytla okamžitú pomoc a dlhodobú
podporu, ktorú potrebujú ľudia v Južnom Sudáne
○ Modlime sa, aby medzinárodná komunita dodržiavala a podporovala embargo na
zbrane
○ Modlime sa, aby ľudský život a dôstojnosť prevládla nad záujmami nadnárodných
organizácií.

