Modlitby otcov
spravodaj č.10, august 2007

„Nadovšetko majte lásku“ (Kol 3, 14)
V starom zákone sa dôraz kládol na dobré skutky, ktoré mal človek konať. Odmenou za
jeho čestnú prácu bolo bohatstvo, zdravie a božie požehnanie. Ak niekto nekonal dobré skutky,
naopak robil zlé jeho život nebol požehnaný.
V novom zákone pán Ježiš kladie väčší dôraz na úmysel pri skutku. „Lebo zo srdca
vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie.“ (Mt
15, 19).
Zmena motívov je najdôležitejším princípom, o ktorom by som vám chcel niečo povedať.
Láska k Bohu má byť jediným motívom, naším hnacím motorom pre všetko, čo v práci robíme.
Keď sa nám stane v živote realitou, prestane nám záležať, na akom poste budeme, či budeme
výkonným riaditeľom alebo údržbárom, naplníme svoje povolanie a získame nebeskú odmenu,
pretože to, čo sa „ráta“ pred Bohom nie je to, či sme úlohu splnili, ale aký bol pritom motív nášho
srdca. „Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná
skrze lásku.“ (Gal 5, 6).
V Božích očiach má moc a hodnotu len tá práca, ktorú robíme s láskou. Je jedno, či
umývame záchody, alebo podpisujeme miliónové zmluvy. Jediné, na čom skutočne Bohu záleží,
je motív nášho srdca. Najslabšie platená umývačka záchodov má rovnakú príležitosť získať
nebeskú odmenu a naplniť svoje povolanie ako najväčší boháč, aj keby už nikdy vo svojej kariére
nepostúpila vyššie. Náš motív znamená pre Boha všetko. „Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu
a trpezlivosť ... Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku. Ak nie, prídem na
teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta ak nebudeš robiť pokánie.“ (Zjv 2, 2, 4-5).
Boh na inom mieste hovorí: „ Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by
som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a
poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy
prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako
almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to
neosožilo.“ (1 Kor 13,1 – 3).
Karol, keď bol ešte malý, sa raz pozeral na mamu, ktorá sa práve upravovala pred
zrkadlom. Pozorne ju sledoval, ako hľadá istý šperk v šuflíku. Nevedela ho nájsť. Trochu ju to
hnevalo. Nič z toho, čo mala, spolu neladilo. To, čo chcela, nemohla nájsť. Bola nešťastná,
nervózna, ale krotila sa. Zúfalo sa ďalej prehrabávala v šperkovnici. Karol chvíľu úporne
premýšľal. Potom niekam odišiel. Keď sa o chvíľu vrátil, držal v ruke vlastnoručne vyrobenú
ozdobu. A podával ju mame: „Mami, niečo som pre teba urobil.“ Bola to pekne vypracovaná sada
šperkov z tvrdého papiera a lepiacej pásky. Z niekoľkých guličiek vyrobil aj náušnice.
Z posplietaných pásikov papiera vytvoril zasa náhrdelník a náramok. Nuž, bolo to, samozrejme,
veľmi amatérske. Manželka však bola dojatá. Dodnes to má odložené ako symbol lásky.
Ako môžeme obdarovať Boha, keď vlastní všetko? Tak isto, ako Karol mamu. Je jasné,
že matka si mohla kúpiť iné, pravé šperky, a nepotrebovala haraburdy z papiera. Synova láska
však zmenila hodnotu daru. Stal sa z neho skutočný poklad. Keby mal iný motív, napríklad, keby
ich chcel za niečo vymeniť, nemali by pre ňu žiadnu cenu.
Boh netúži po našich daroch, ale po láske, ktorá im jediná môže dať prijateľnú hodnotu.
Keď máme v srdci lásku, nech už Bohu ponúkneme čokoľvek, má to pre Neho obrovskú cenu. Aj
tie najlepšie skutky pre Božie kráľovstvo sú pred Bohom len „haraburdy z tvrdého papiera
a lepiacej pásky.“ To ich však zato v očiach nášho Otca neznižuje. Spomeňme si na vdovu
s dvoma haliermi, o ktorej sa píše v písme. Čo mala, to dala.
Marián Libič
Príbeh je prevzatý z knihy Róbert Frasser: Kresťanstvo v komerčnej sfére.
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Začať od seba
“Od začiatku vekov nikdy neexistovala osoba ako ty. Nikto nemá tvoj úsmev, tvoje oči, tvoje
ruky, tvoje vlasy. Nikto v celom vesmíre nevidí veci tak ako ty. Si jedinečný, si iný ako ktorýkoľvek
človek, ktorý v histórii vesmíru žil. Si jediný z celého stvorenia, kto má tvoju zvláštnu zbierku
schopností. Cez celú večnosť nikto nikdy nebude chodiť, hovoriť a myslieť ako ty. Si zvláštny a v
tom nie je žiadna náhoda. Prosím, uvedom si, že Boh ťa stvoril na zvláštny účel. Má pre teba
úlohu, ktorú by nikto nemohol urobiť tak dobre ako ty. Z miliónov činností iba jedna je určená
tebe, iba jedna má tú jedinečnú a správnu kombináciu, ktorú Boh potrebuje a tou si ty.”
Tieto vety ma oslovili, keď som ich prvýkrát počul od ľudí, ktorí túžia žiť úprimne s Bohom. Istý
muž v jednom článku napísal :”Keď som mal 20 rokov, chcel som zmeniť svet. Keď som mal 30
rokov, videl som, že to nie je možné, tak som si povedal, že zmením štát, v ktorom žijem. Ale ani
to sa mi nepodarilo. Keď som mal 40 rokov, povedal som si, že zmením aspoň mesto, kde
pôsobím. V 50 rokoch som sa zamyslel a povedal som si, že skúsim zmeniť aspoň svoju
manželku a deti. Ani to sa mi však nepodarilo. Ale keď prišla šesťdesiatka, povedal som si, že
skúsim zmeniť aspoň seba, ak sa mi to podarí. Teraz viem, že bez Teba, Bože, to nedokážem.”
V živote prichádzajú chvíle, kedy človek musí bojovať s mnohými ťažkosťami, či už
telesnými i duševnými, alebo duchovnými. Často je to každodenný boj o prežitie a o otázky s tým
spojené. Či budem mať čo dať svojej rodine, aby žila dôstojne a čo bude zajtra ? Zodpovedne
pristupovať k životu je povinnosťou každého človeka, ale v čom tá zodpovednosť spočíva ?
Pýtam sa sám seba. Veď musím dennodenne bojovať s vlastnou pýchou a egoizmom, so svojou
sexualitou, s alkoholom a inými neresťami. Má to vôbec význam každý deň takto bojovať ?
Odpoveď na to dáva Pán Ježiš: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň
svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9,23-24). A ďalej hovorí: “Ani vy sa nezháňajte, čo budete jesť
alebo čo budete piť, a nebuďte ustarostení ! Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš otec
predsa vie, že toto potrebujete. Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše !“ (Lk 12, 2931). Čo k tejto Ježišovej odpovedi dodať ? Zamýšľam sa sám nad sebou, nad svojím životom.
Mám toho veľa čo meniť vo svojom živote, pretože robím každý deň chyby, ktoré sa už nedajú
vrátiť späť. Cítim sa často už unavený každý deň bojovať, padať a vstávať, ale aj tu mi Pán Ježiš
hovorí: “Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ (Mt 11, 2830). Som presvedčený, že ak vo svojom živote nezostávam egoistom a volám do svojho života
Nebeského Otca, tak verím aj v to, že On má moc zbaviť ma všetkej záťaže života. Ak úprimne
vyznávam svoje slabosti a dôverujem mu, tak verím aj v to, že ma dokáže zmeniť v lepšieho
a šťastnejšieho.
Dostať môžem len vtedy, keď dávam. Často som znechutený dianím vo svete, ale ako som
prispel k tomu, aby bol svet lepší ? Pozerám sa na deti ako dospievajú a pohoršujem sa na tom,
ako sa správajú. Ale zamyslel som sa nad tým z čoho a z koho si majú brať príklad pre svoj život,
aby ho žili plnohodnotne ? Stačí sa im niekedy prihovoriť a spoznávam pravdu v tom, že sú
úprimnejšie ako som ja. Často sú zrkadlom môjho života. Viem, že ak dokážem prijímať človeka
takého aký je a dokážem pomenovať hriech po mene a oddeliť ho od človeka, ktorý je stvorený
na Boží obraz, tak dokážem rozoznať dobré od zla a život prestane byť pre mňa zmätkom
a chaosom. Keď takto dokážem pomenovať veci po pravde a povedať ju aj druhým, som schopný
prijať pravdu o mne aj od druhých ? Viem, že sám toho nie som schopný, ale ak o to prosím Pána
Ježiša cez našu Matku Pannu Máriu, tak to dokážem.
Na záver by som ešte rád dodal slová od sv. Terézie z Lisieux: „Nič nie je blahodarnejšie
ako dobre zmýšľať o svojom blížnom.“ Zo srdca prajem všetkým ľuďom pokoj a lásku v srdci od
vzkrieseného Pána Ježiša.
S pozdravom

Ondrej Hlaváč
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Milí otcovia!
Začneme najdôležitejšou správou. Druhé celoslovenské stretnutie MO bude vo Svite
16.-18.11.2007. Termín stretnutia vo Svite sme museli z rôznych dôvodov posunúť oproti
minulému roku o pár týždňov, veríme však, že to nebude prekážať vašej účasti. Vlani sme prežili
krásne chvíle, z ktorých sme čerpali dlho po návrate domov. Účasť v tomto roku opäť prisľúbil
zakladateľ MO diakon Maurice Williams z Anglicka, ktorý navštívi Slovensko v dňoch 12.-18.11.
Pokiaľ máte záujem pozvať Mauricea do svojej farnosti, dajte nám vedieť čo najskôr! Tieto
stretnutia bývajú veľmi dobré a nie sú náročné na organizáciu. Do úvahy prichádzajú dni pred
Svitom, t. j. 12.-15.11. V októbri dostanete spravodaj č.11 s konkrétnymi informáciami o
Mauriceovom programe a prihláškou do Svitu. Tešíme sa na stretnutia s vami!
Ďalšia dôležitá správa sa týka knižiek MO. O knižky je neutíchajúci záujem a pretože 4000
výtlačkov z prvého vydania sa nedávno minulo, mnohým z vás sme v posledných mesiacoch
namiesto desiatich žiadaných mohli poslať len 2-3 kusy. Už pol roka sa nás pýtate na nové
knižky a dostávate rovnakú odpoveď, že na nich pracujeme. Nešlo to rýchlo, pretože druhé
vydanie obsahuje zmeny (asi 10-15 percent) v texte modlitieb, ktoré bolo treba preložiť z
angličtiny a keď sme už boli pri zmenách, podrobili sme dôkladnej revízii aj slovenský text
prvého vydania. Išlo nám o to, aby výsledok nebol len významovo zhodný s originálom, ale aby to
zároveň bola dobrá slovenčina, vety, ktoré oslovia a radi sa k nim vrátite. Spolupracovali sme pri
tom s profesionálnou slovenčinárkou mamou Martou z Modlitieb matiek, ktorá odviedla
špičkovú prácu. Sme vďační Pánovi, že nám ju poslal do cesty, keď sme ju potrebovali. Všetky
potrebné materiály sú už v tlačiarni. Predpokladáme, že knižky budú k dispozícii začiatkom
septembra. Dajte nám, prosím, vedieť, ak máte záujem, koľko kusov vám máme poslať.
Správy z niektorých skupiniek hovoria, že po počiatočnom nadšení sa začal počet otcov
zmenšovať. Z iných skupiniek máme iné správy, ale zastavme sa najskôr pri týchto prvých.
Dôvody môžu byť rôzne, spomeniem aspoň tri. Po prvé, tí, čo odchádzajú, môžu mať svoju
vlastnú cestu k Pánovi. Naša Cirkev má okrem MO veľa iných krásnych hnutí, ktoré môžu na
nich čakať. Vďaka Bohu za túto pestrosť! Modlime sa za týchto bratov, aby tú svoju cestu čo
najskôr našli. Po druhé, MO vyžadujú, aby sme zatiahli na hlbinu, aby sme Bohu odovzdali
vedenie nášho života a boli pripravení meniť sa. Zoči-voči tomuto niektorí otcovia radšej volia
ústup. Je to normálne. Sám som tým prešiel. Modlime sa za nich, povzbuďme ich, keď ich
stretneme a raz sa môžu vrátiť. Po tretie, viem si aspoň teoreticky predstaviť (zatiaľ som o ničom
takom nepočul), že niekto môže odísť, pretože na skupinke niečo nefunguje tak, ako by malo.
Možno sa niekedy pýtate sami seba, či to na skupinke robíte dobre (ja to robím často). Myslím si
však, že ak sa modlíte a zdieľate sa (citlivé osobné veci sa nevynášajú zo skupinky), a robíte to
v pravde (musíme byť úprimní a na nič sa nehrať), s túžbou zmeniť sa a v dôvere, že Boh pôsobí
vo vašich spolubratoch, tak môžete byť pokojní. Skupinka bude požehnaná, aj keď sa dlhšie
schádzate ‘len‘ dvaja. Dôležitejšie než počty je naše srdce. Chceme, aby bolo milujúce
a spravodlivé. Pamätajme, že skrze hŕstku spravodlivých môže Boh zachrániť celé mesto (pozri
Gn 18,23-32 a knižka MO str. 12). Ďalších otcov Boh povolá do našej skupinky v čase, o ktorom
rozhodne On, nie my. Nech je vám povzbudením, že stále dostávame správy o nových
skupinkách otcov na Slovensku. A niektoré skupinky rastú do takej miery, že riešia problém ako
sa rozdeliť! Pozrite svedectvá z Bardejova a Bratislavy nižšie. Aleluja!
Pre ďalšie povzbudenie by som sa s vami rád podelil o úryvky zo Sv. Písma, ktoré ma
oslovili v týchto prázdninových dňoch. V prvom úryvku (Sk 12, 1-16) je Peter uväznený a Cirkev
sa za neho neprestajne modlí. V noci príde anjel a Petra prevedie cez všetky stráže na slobodu.
Keď ho apoštoli uvideli, žasli nad tým, čo sa stalo. Druhý úryvok: „Čo spíte? Vstaňte, modlite sa,
aby ste neprišli do pokušenia!” (Lk 22, 46). Napokon tretí úryvok sme otvorili na stretnutí
Modlitieb otcov v Tatranskej Lesnej 20. júla: “Pán to videl a nepáčilo sa mu, že práva nieto. Videl,
že niet nikoho, a užasol, že nikto nezakročí“ (Iz 59, 15-16). Vidíte ? Nemáme poľavovať v
modlitbe. Je to veľmi dôležité. Keď to dokážeme, diabol na nás nebude mať páky, muži začnú
vychádzať z väzenia hriechu na slobodu a my budeme žasnúť nad tým, čo Boh skrze našu
modlitbu urobí! Cez Iz 59 zasa Boh žasne nad tým, že sa nenájde nik, kto by sa ozval proti
nespravodlivosti okolo nás. Nie ako revolucionár, ale ako chlap. Boh chce bojovať po našom
boku, ale našu časť neurobí za nás. Ivan
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Milí bratia,
po dlhom čase, po určitom váhaní a potom čo Maurice pripravil stránky MO v angličtine
(www.fathersprayers.co.uk/web/), sme sa rozhodli vytvoriť aj naše slovenské stránky MO. Na
stránkach budeme uverejňovať základné informácie o MO, naše modlitby, knižočku MO,
spravodaje, pozvánky na pripravované stretnutia, fotografie zo stretnutí, aktuálne výzvy a prosby
o modlitby. Nové stránky budú onedlho dostupné na adrese: "www.modlitbyotcov.sk". Aleluja!
Ďalšou novinkou je aj nová e-mailová adresa: "info@modlitbyotcov.sk". Budeme ju používať pri
posielaní spravodajov alebo krátkych oznamov, prosieb o modlitby. Stará adresa
(modlitby_otcov@post.sk) bude stále dostupná, ale prosím Vás, aby ste radšej používali novú
adresu.
Prednedávnom sme dostali prosbu o pôst a deviatnik za zrušenie koncertu Black Sabbath
(BS) v Košiciach. Dostali sme informáciu, že ide o satanistickú skupinu. S obavami som otvoril
stránky BS, aby som zistil, čo skupina hlása sama o sebe. Zistil som, že niektoré ich texty sa
blížia k okultizmu, a že niektorí jej členovia sa s okultizmom v určitej forme skutočne stretli.
Požiadali sme viacerých mužov o ich názor. Z informácií, ktoré sme dostali, sme síce nedospeli k
záveru, že ide o satanistickú skupinu, ale zistili sme dosť na to, aby sme vlastné deti na takýto
koncert určite neposlali. Viacerým otcom sa nepozdávalo, že prosba o zrušenie koncertu je
negatívna a tak sme k nej doplnili prosby za obrátenie tejto skupiny, o ochranu tých, ktorí takéto
koncerty navštevujú a pripravujú a prosbu za ochranu našich detí a manželiek, ktoré sú týmito
koncertmi ohrozované. Prosbu sme nakoniec poslali aj Vám prostredníctvom e-mailových
adries a dostali jednu pozitívnu odpoveď. A ako to dopadlo? Koncert sa nakoniec predsa len
uskutočnil, ale tí čo naň prišli, boli sklamaní neskorým príchodom skupiny a veľmi zlou akustikou.
Petr
Pekný pozdrav z Bardejova. Najprv Vám chlapi chcem napísať, že po stretnutí vo Svite, sme tí
čo sme tam boli, dlho žili a pracovali nabití neuveriteľnou energiou. Chvála Ti Pane! Píšem Vám
po dlhšej dobe ale s veľkou radosťou. Chcem Vám oznámiť, že u nás v Bardejove, Pán požehnal
MO hojným požehnaním. Stretávame sa pravidelne každý pondelok večer. Niekedy nás je aj 14
až 17 chlapov, otcov . Viem, že je nás na skupinku veľa. Aj sami to tak cítime. Preto mladší
otcovia, ktorým vyhovuje neskoršia hodina (deti už spia a manželky majú kľud) vytvorili novú
skupinku. Najprv boli dvaja, teraz sú už štyria!!! Chvála Ti Pane! No aj tak je tá naša skupinka
(prvá) ešte mnohopočetná (10-12). Nevieme a hlavne nechceme sa rozdeliť nasilu. Verím, že
Pán nájde spôsob. Pred Vianocami prišiel medzi nás na modlitby pán dekan vdp.Pavol Marton.
Bol milo prekvapený a ako sám povedal je veľmi rád, že aj otcovia sa takto stretávajú podobne
ako matky. Lebo keď sa chlapi modlia a chvália Boha, tak to je sila......
Slavo
U nás na Trnávke ( Saleziáni Don Bosca) v Bratislave sme jedna skupinka otcov, ktorí sa
stretávame na MO už asi druhý rok. Momentálne pribúdajú ďalší otcovia a pravdepodobne
plánujeme vytvoriť druhú skupinku. Takže teraz sme to "naše" plánovanie úplne odovzdali a
modlíme sa za to aby sme dokázali zvládnuť to rozdelenie a všetko, čo je s tým spojené.
Bohumil
Kontakt na Modlitby otcov:
Ivan Melo, Tel. 041/566 2156, Stodolova 12, 010 15 Žilina
Petr Maxa, info@modlitbyotcov.sk
Milí otcovia, pokiaľ s nami zdieľate záujem o spoločné modlitby otcov, napíšte (alebo mailujte) nám. Radi
vám (zdarma) pošleme útlu knižku Modlitieb otcov, z ktorej máme veľkú radosť a tiež ďalšie spravodaje a
informácie. Knižka okrem iného slúži na zjednotenie rôznych skupiniek otcov – keď sa z nej modlíme, naše
modlitby sa spájajú vo veľkej reťazi nielen na Slovensku, ale po celom svete.
Pokiaľ chcete prispieť na naše aktivity, číslo nášho účtu v Tatrabanke je: 2615842617, kód banky 1100.
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