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3 Modlitba za zemřelé 

 

Milé děti, každý člověk chce být šťastný 

nejen na této zemi, ale také jednou  

ve věčném životě v nebi. 

Nikomu se to nemůže podařit 

samotnému. Ke svému štěstí potřebujeme 

Pána Boha, svého Stvořitele. Stejně jako 

každé dítě je nejvíce šťastné, když ho 

objímá jeho máma, tak i my budeme 

jednou v nebi šťastní proto, že je tam Bůh. 

Bůh chce, abychom si k tomuto štěstí 

navzájem pomáhali. Jsme na tomto světě 

spolu a spolu si máme také pomáhat. 

Dobře víte, jak je to dobré, když vám někdo 

s něčím pomůže. Ale ještě lepší je, když vy můžete pomoci někomu, kdo to 

potřebuje. Když něco pro druhého uděláme, říká se, že nás to hřeje u srdce. 

Tento hezký pocit nám vkládá do duše sám Bůh. 

Jak si můžeme pomáhat? Nastal 

měsíc listopad, kdy chodíme  

na hřbitovy a vzpínáme na duše 

zemřelých, jak se asi mají. Ti, kteří 

jsou u Boha, se mají parádně. Jsou 

ale i duše, které potřebují ještě 

očistit od hříchů a nehezkých 

vlastností. Ty jsou v místě, kterému 

říkáme OČISTEC. Tam se duše čistí 

(skoro jako v čistírně) a čekají tam,  

až zkrásní a mohou do nebe k Bohu. 

Nejkrásnější na tom, je, že my, kteří jsme zde na zemi, můžeme těmto duším 

pomoci, když se za ně modlíme a něco pro to z lásky k nim uděláme. Co pro ně 

můžeme udělat? To si přečti na druhé straně listu. 

 

Hodně duší čeká v očistci. 

Tohle je trochu legrační představa očistce. 



 

 

Přijď ke zpovědi                               a ke svatému přijímání 

 

Vydej se pak na hřbitov a tam se pomodli za zemřelé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě zbývá modlitba za Svatého otce, 

papeže Františka tu modlitbu, kterou 

znáš, třeba Otče náš a získáš tím  

pro nějakou duši odpuštění čekání v očistci.  

Tomu se říká ODPUSTEK. Dokážeš to? 

 

Můžeš to tak letos dělat celý listopad.  

Ke zpovědi přitom stáčí jít jen jednou. 

Přeji ti, ať tě to hřeje u  
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