Modlitby otcov
spravodaj č.11, október 2007

***

Veľké stretnutie Modlitieb otcov:

Svit, 16. - 18. 11. 2007

***

Buďte Boží bojovníci. - „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu
výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s
kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských
sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!
Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť
pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy
zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých
modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za
všetkých svätých!“ (Ef 6,10-18)
Mauriceova návšteva a stretnutie otcov vo Svite
Milí otcovia,
srdečne Vás pozývame na 3. celoslovenské stretnutie Modlitieb otcov, ktoré bude tento rok vo
Svite 16. – 18. 11. Prvé dve stretnutia - pred dvomi rokmi na Skalke pri Trenčíne, ako aj druhé
vlani vo Svite boli veľmi požehnané.
Pán je ten, ktorý má všetku silu a moc. Preto jedine k Nemu je správne sa utiekať a Jemu všetko
odovzdávať a obliecť si Jeho výzbroj. Budeme sa o to snažiť počas Mauriceovej návštevy na
Slovensku. Je veľmi odvážne predstaviť si seba samých ako „Božích bojovníkov“, ale povolanie
skrze krst k tomu máme. Pre nikoho z nás to nie je jednoduché, a bez Neho priam nemožné.
Sám sa čudujem, ako často padám a ako ľahko sa od Neho vzďaľujem, ako zabúdam na Jeho
lásku a požehnanie, ktoré nám On dáva. A práve preto sa chceme opäť stretnúť v spoločných
modlitbách, chválach a prosiť o Jeho požehnanie a vedenie. A preto chceme pozvať každého
z Vás, aby sme sa mohli spojiť, povzbudiť a posilniť v našom Pánovi.

Program Mauriceovej návštevy:
12.11. Trnava, kostol sv. Anny o 18:00, kontakt: Michal Táčovský, 0903 788 147, Radovan
Šimurda 0903 281 194
13.11. Trenčín, Piaristický kostol (Mierové námestie) o 18:00, kontakt: Ivan Ďuriš, 0903 279 700,
ivanduris@stonline.sk
14.11. Domaniža, farský kostol o 17:15, kontakt: Ľubo Sádecký, 0903 306 594, 042/4397221
15.11. Bardejov, Bazilika sv.Egídia o 18.00, kontakt: Slavo Hudák, 054/4726618, 0905 793 080,
0907 767 792.
16.-18.11. Svit, veľké stretnutie MO
18.11. Žilina – Hájik, Kaplnka Božieho milosrdenstva o 17:00, prednáška o otcovstve pre
manželské páry v rámci cyklu Manželských stretnutí, kontakt: Ivan Melo, 041/566 2156
Aby sme sa dobre pripravili na stretnutie vo Svite, chceme vás vyzvať na spoločnú prípravu, ktorá
pozostáva z modlitby a pôstu. V termíne od 3. do 11. 11. sa budeme modliť spoločný deviatnik
a pokúsime sa pokryť každý deň pôstom – aby sa každý deň (mimo nedele) postil aspoň jeden
z nás. Pripomínam, že prvý deviatnik sa modlili apoštoli spolu s Pannou Máriou hneď po
nanebovstúpení Pána Ježiša a výsledok bol dramatický – zoslanie Ducha Svätého. Navrhujeme,
aby sme sa všetci modlili deviatnik k sv. Jozefovi, ktorý uvádzame nižšie. Prosíme, dajte nám
vedieť, ak sa pripojíte k pôstu, aby sme si rozdelili dni.
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Stretnutie začne v piatok večer o 18:00 (prezentácia, večera), skončí v nedeľu o 12:00 (obed).
Približný program :
Piatok: svätá omša, príhovor
Sobota: raňajky, chvály, Mauriceova prednáška, skupinky, svedectvá, obed, sv. omša s MO,
večera, ...
Nedeľa: raňajky, chvály, sv. omša, svedectvá, obed
Ak sa chcete zúčastniť, prosíme vyplňte priloženú prihlášku a pošlite nám ju na našu adresu (na
konci spravodaja) spolu s dokladom o zaplatení zálohy 100.- Sk. Urobte tak do 29. 10. Ak prídete
len na sobotu, pošlite prihlášku, zálohu však nemusíte poslať. Celková cena je 800 Sk (2x nocľah
+ 2x plná strava), pokiaľ nebudete mať ubytovanie a plnú penziu, ceny sú nasledovné: 1 noc 200
Sk, raňajky 70 Sk, obed 100 Sk, večera 80 Sk. V prípade otázok nám môžete mailovať alebo
telefonovať. Pri platbe zalohy cez internet môžete prihlášku poslat mailom a uviesť čo si
objednávate, výšku zaplatenej zálohy, číslo účtu a dátum prevodu.
Mili otcovia, chceli by sme Vás ešte požiadať o dobrovoľné sponzorstvo pre tých, ktorí sú vo
finančnej núdzi a bez Vašej pomoci by sa nemohli zúčastniť stretnutia vo Svite. Stačí, ak sa nám
ozvete alebo pošlete drobnú sumu peňazí na náš účet. Tiež prosíme každého, kto nemá dostatok
peňazí, aby sa nebál ozvať. Myslím, že sa nájde dostatok sponzorov.
Tešíme sa na vás,
Ivan a Petr
Deviatnik k sv. Jozefovi:
Každodenná modlitba otcov (knižka MO str. 1)...
Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín, nauč nás kresťansky chápať svoje
povinnosti. Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí odovzdávajú život svojim deťom.
Nech sa otcovia starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o svätú rodinu v Nazarete. Nech žijú
svoj rodinný život s Ježišom. Vypros nám, aby nás žiadne životné prekážky nedokázali vzdialiť od
Boha a aby neochladla naša láska. Svätý Jozef, zver Bohu všetkých otcov, ktorí sa starajú
o svoje rodiny, a najmä tých, ktorí svoje povinnosti vykonávajú s ťažkosťami. Osobitne ti
zverujeme túto prosbu - “aby Pán ochraňoval a požehnával stretnutie Modlitieb otcov vo Svite a
zjednotil nás všetkých svojím Duchom”. Amen.
Otče náš ...
Nové knižky MO
Pred niekoľkými dňami sme dostali z tlačiarne nové modlitebné knižôčky MO. Ide o preklad 2.
vydania knižky, ktoré pripravila Mauriceova skupinka a v Anglicku vyšla v roku 2004. Modlitby sú
len ľahko upravené, text by mal byť jasnejší a zrozumiteľnejší. Významnejšou zmenou je, že
modlitby v skupinke sa končia modlitbou za naše rodiny a modlitbou Otčenáš.
Z novej knižôčky máme veľkú radosť a boli by sme radi, keby sa všetci otcovia modlili modlitby
z tejto novej knižôčky. Napíšte nám preto, koľko kusov knižiek pre vašu skupinku, prípadne
nových záujemcov, Vám máme poslať.
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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PRIHLÁŠKA na stretnutie MO
16. - 18. 11. 2007, Svit
Záväzne sa prihlasujem na stretnutie MO:
Meno:..................................................................................................................................................................
Adresa (aj PSČ):.................................................................................................................................................
Telefón:...............................................................................................................................................................
Záväzne si objednávam (zakrúžkovať):
Ubytovanie: Pi 16. 11. / 17. 11. (z piatka na sobotu)
So 17. 11. / 18. 11. (zo soboty na nedeľu)
Stravu:

Pi 16. 11.
So 17. 11.
Ne 18. 11.
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Sem nalepte doklad
o zaplatení zálohy !

Celková cena je 800 Sk (2 x nocľah + 2 x plná strava), pokiaľ by ste prišli len na časť programu,
1 noc: 200 Sk, raňajky 70 Sk, obed 100 Sk, večera 80 Sk.
………………………………………………………………………………………………Tu odstrihnúť ...............
Prihlášku pošlite najneskôr do 29. 10. 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 100.- Sk
Zálohu zasielajte na účet MO: číslo 2615842617, kód banky 1100.
Miesto konania:
SKALA formačné centrum hnutia Focolare, Štefánikova 320, 059 21 SVIT, tel.:052/775 67 41
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