"Preto muž ... prilipne k svojej manželke a budú jedným telom" (Gn 2,24)

Celoslovenské stretnutie Modlitieb otcov 8. – 10. októbra 2010 vo Svite
Priatelia, chceme vás všetkých vrelo pozvať na celoslovenské stretnutie nášho
spoločenstva do Svitu. Prosím, aby ste toto pozvanie odovzdali každému členovi nášho
spoločenstva. Radi uvítame aj tých, ktorí uvažujú o tom, že by sa začali modliť MO. Je to
skutočne dobrá príležitosť spoznať naše spoločenstvo. Pozývame aj kňazov a otcov
biskupov, aby sa k nám pripojili, ak nie fyzicky, aspoň vo svojich modlitbách.
Od pondelka do štvrtka pred veľkým stretnutím (4. – 7. októbra) máme zatiaľ voľné
termíny na návštevu a predstavenie MO vo vašich farnostiach. Tieto stretnutia
bývajú pekným duchovným povzbudením a nie sú náročné na organizáciu. Radi
prídeme a predstavíme MO vo vašich farnostiach.
Témou stretnutia vo Svite bude zamyslenie sa nad úlohou nás mužov v manželstve:
„Preto muž ... prilipne k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 2, 24), pretože
cítime, že práve v tejto oblasti máme my muži veľa problémov. Každoročne k nám
prichádzal na týždeň zakladateľ MO – diakon Maurice, ale tohto roku, ako aj minulý rok,
nie je jeho návšteva pre chorobu možná. Je to pre nás citeľná strata. Dúfame však, že
Pán požehná naše stretnutia. Chceme vás preto pozvať na spoločnú prípravu, ktorá
pozostáva z modlitby a pôstu. V termíne od 25. 9. do 3. 10. (teda deväť dní pred
stretnutiami vo farnostiach) sa budeme modliť spoločný deviatnik a pokúsime sa pokryť
každý deň pôstom, aby sa každý deň (okrem nedele) postil aspoň jeden z nás.
Navrhujeme, aby sme sa všetci modlili deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii, ktorý
prikladáme na osobitnom liste. Prosíme, dajte nám vedieť, ak sa pripojíte k pôstu.
Stretnutie vo Svite sa začne v piatok večer o 18:00 (prezentácia, večera), skončí sa v
nedeľu o 12:00 (obed). Približný program: Piatok: svätá omša, príhovor, Sobota: raňajky,
chvály, prednáška, skupinky, svedectvá, obed, sviatosť zmierenia, sv. omša s MO,
večera, komunita Útecha – modlitba a možnosť zloženia komunitných sľubov, Nedeľa:
raňajky, chvály, sv. omša, svedectvá, obed.
Ak sa chcete zúčastniť, prosíme vyplňte priloženú prihlášku a pošlite nám ju na
našu adresu spolu s dokladom o zaplatení zálohy. V prípade otázok nám môžete
mailovať alebo telefonovať. Pri platbe zálohy cez internet môžete prihlášku poslať
mailom a uviesť, čo si objednávate, výšku zaplatenej zálohy, číslo účtu a dátum
prevodu. Podrobnosti o platbách sú na prihláške. Prosíme, aby ste naše pozvanie do
Svitu odovzdali všetkým členom vašej skupinky MO. Budeme tiež radi, keď pozvete
vašich duchovných otcov. Ak prídu vaši kňazi, prosíme o informáciu, odkedy dokedy
budú môcť byť na našom stretnutí, aby sme pre nich mohli rezervovať ubytovanie a
jedlo. Pred stretnutím vo Svite už nevyjde ďalší spravodaj, preto informácia o návšteve
vo farnostiach bude umiestnená na našich stránkach MO a tiež ju pošleme e-mailom na
vaše e-mailové adresy. Preto vás prosíme, ak sa vaše e-mailové adresy zmenili, aby ste
nám to oznámili. Ďakujeme. Tešíme sa na vás.
Ivan a Petr
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PRIHLÁŠKA na stretnutie MO 8. – 10. októbra 2010, Svit
Záväzne sa prihlasujem na stretnutie MO:
Meno:.................................................................................................................................................................
Adresa (aj PSČ):................................................................................................................................................
Telefón:..............................................................................................................................................................
Záväzne si objednávam (zakrúžkovať):
Ubytovanie:
Pi 8. 10. / 9. 10. (z piatka na sobotu)
So 9. 10. /10. 10. (zo soboty na nedeľu)
Stravu:
Pi 8. 10.
V
So 9. 10. R O V
Ne 10. 10. R O
...........................................................................................................................................................................

Ceny: 1 deň 15 eur (nocľah + plná strava)/, 2 dni
30 eur (celý program)
Ceny samostatne: 1 x nocľah 8 eur, Raňajky 3 eurá, Obed 4 eurá, Večera 4 eurá
Záloha: 7 eur – ak prídete len na sobotu, zálohu platiť nemusíte.
...................................................………………………………………………………Tu odstrihnúť .....................
Prihlášku pošlite najneskôr do 29. 9. na adresu:
Ivan Melo, Stodolova 12, 010 15 Žilina
e-mail: info@modlitbyotcov.sk telefón: 041/566 2156 (Ivan), 0903/623963 (Petr)
Prihláška je platná len s dokladom o zaplatení zálohy 7 eur (210,88 Sk)
Zálohu zasielajte na účet MO: číslo 2611582395, kód banky 1100.
Miesto konania: SKALA, formačné centrum hnutia Focolare, Štefánikova 320, 059 21 SVIT, tel.: 052/775 67 41
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