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Boh je Láska, aleluja! 

Milí otcovia, 

často sa mi stáva, že na Boha zabúdam, a to dokonca aj vtedy, keď by som mal byť celkom 
blízko Neho – napríklad počas svätej  omše alebo modlitby.  Sú aj  chvíle,  keď prídu trápenia 
a starosti a ja zabúdam na Boha. Sú aj chvíle, keď mám dostatok všetkého a ja – opäť naňho 
zabúdam.  Boh sa mi  nevnucuje,  čaká,  kedy sa  rozhodnem konečne ísť  k Nemu – jedinému 
pôvodcovi života, kedy konečne pochopím, že On je skutočný a pravý Boh a že jedine Jemu sa 
oplatí klaňať a byť s Ním. Tento Veľkonočný čas ma napĺňa nádejou a radosťou. Ježiš žije, Ježiš, 
syn Boží je skutočne tu, aby mňa, teba a každého z nás voviedol do nebeského kráľovstva. On to 
tu na zemi skutočne nemal na ružiach ustlané. Ani On, ani Mária, ani Jozef, ani jeho učeníci, ani 
nikto z nás. Ale On nám prináša Lásku a nový zákon, prináša nám spásu, radosť, vieru a pomaly 
aj  istotu  pre  každého z nás.  Veď On sám je  Láska  a On sám sa  za nás  vydal  a nechal  sa 
ukrižovať a trpel nevýslovné bolesti pre to, aby sme my mali život večný, aby sme v nebi mohli 
byť s ním. On je Boh a On je láska!

Keď si uvedomíme, koľkokrát človek opustil a stále opúšťa svojho Stvoriteľa, koľkokrát bol Boh 
človekom  zradený,  a Boh  má  stále  s človekom  svoj  plán  spásy,  je  to  neuveriteľné.  Počas 
tohtoročnej Veľkej noci som si uvedomil, že Boh ma miluje takého aký som aj s mojimi chybami, 
a že ma miluje až do krajnosti. Vydáva sa až na Golgotu, aby mi po všetkom tom utrpení odpustil, 
ukázal svoju Lásku a povedal mi - poď za mnou. Aj ja mám svoju zodpovednosť a svoje starosti, 
ale  častokrát  som zaslepený  tým,  čo  práve  robím,  alebo  som zamotaný  do  pavučín  svojich 
zlozvykov  a návykov,  svojich  starých  hriechov.  Môžem sa  ľutovať  alebo  nadávať,  môžem sa 
lopotiť,  ale  ak  neprídem k prameňu  živej  vody,  ak  sa  nenechám očistiť,  ak  neprijmem Jeho 
milosrdenstvo, nebudem žiť. Úžasné na Bohu je to, že On sám ma očisťuje a pozýva k sebe, On 
sám mi dáva piť z prameňa života, On sám sa ku mne skláňa a požehnáva ma, veď On sám ma 
miluje a trpí za mňa!
Milí bratia, keď sa pozerám na svoje deti, ako mi bezpodmienečne dôverujú, ako očakávajú odo 
mňa,  že  budem  vedieť  riešiť  ich  problémy,  že  ich  budem  vedieť  ochrániť,  keď  prídu  do 
nebezpečenstva, zisťujem, že ja nie som ten pravý otec, ktorý to všetko vie, ale ja by som chcel 
mať takú vieru ako ony a dôverovať tak silno svojmu nebeskému Otcovi. 

Nech nás Pán všetkých ochraňuje. Vyprosujem pre celú Cirkev a osobitne pre otcov, skutočnú 
radosť z oslavy zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista.

Petr

Milí otcovia,

srdečne Vás všetkých pozdravujeme. Tešíme sa z každého listu, ktorý od vás dostaneme. Radi 
by sme Vás informovali  o novinkách v MO. V novembri  minulého roku nás na týždeň navštívil 
celosvetový  koordinátor  diakon  Maurice  z Anglicka.  Spoločne  sme navštívili  Trnavu,  Trenčín, 
Domanižu, Bardejov  a na  záver  sme  sa  modlili  aj  v  Žiline  na  Hájiku.  Na  týchto  stretnutiach 
Maurice rozprával o tom, čo robíme v MO, prečo sa stretávame a ako sa modlíme. Všade sa nám 
dostalo vrelého privítania miestnych farníkov aj kňazov a stretli sme sa s mnohými z Vás. Okrem 
toho sme zažili požehnané 2. celoslovenské stretnutie MO vo Svite. Mal som pocit, ako keby sme 
prežívali blízkosť nebeského kráľovstva. Bolo nás tam 73 mužov vrátane 5 kňazov a 2 trvalých 
diakonov  a  prvý  raz  sa  k nám pripojili  aj  siedmi  otcovia  z Českej  republiky.  Bol  to  skutočne 
požehnaný čas a prvé ovocie sa už začína ukazovať – prvé stretnutie českých MO v Moravskej 
Třebovej (termín  6.-7. júna). 
     Ďalšou novinkou je, že už máme dohodnutý termín návštevy diakona Mauricea na jeseň tohto 
roku. Maurice by mal priletieť v pondelok 29. septembra a domov by sa mal vrátiť ďalší pondelok 
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– 6. októbra. Tretie celoslovenské stretnutie MO vo Svite plánujeme na víkend 3. – 5. októbra. 
Rezervujte si prosím tento termín. 
     Dňa 15. apríla organizujeme v Žiline regionálne stretnutie MO, na ktoré pozývame skupinky 
z blízkeho okolia. Stretnutie sa uskutoční v kostole na Vlčincoch (pri príjazde autom odporúčame 
parkovať na parkovisku za Baumaxom). Začne o 17:30 svätou omšou, po ktorej bude nasledovať 
naše  krátke  stretnutie  s modlitbami  MO.  Ak  chcete  zorganizovať  regionálne  stretnutie  MO vo 
vašom kostole, informujte nás prosím o čase a mieste vášho stretnutia. Ak to bude možné, radi 
naň prídeme.

Do vášho kalendára:

15. 4. 2008, Žilina – Vlčince, kostol  Sedembolestnej Panny Márie, o  17:30, regionálne stretnutie 
MO, kontakt: Ivan Melo, 041/5662156

6. - 7. 6. 2008, Moravská Třebová, ČR – 1. stretnutie MO v ČR   – pripravuje Jan Brázdil, kontakt: 
brazdil.jan@post.cz

3. – 5. 10. 2008, Svit – veľké stretnutie MO (prihlášku uverejníme v nasledujúcom spravodaji)

Ivan a Petr

Obrátenie musia začať muži !

Milí bratia !

     Niekedy okolo roku 1820 sa sv. Ján Mária Vianney, farár v Arse, nečakane objavil  v dome 
starostu Mandyho. Úplne vyčerpaný sa priznal, že už tri dni nič nejedol. Mandy ho obslúžil a potom 
sa udivený spýtal:
     „Prečo robíte také veci ?“
     „Pán povedal, že diabla premôžeme iba modlitbou a pôstom“ znela odpoveď zúfalého kňaza.
V Arse mal v tom čase diabol silné pozície a Ján Mária mu vypovedal vojnu. Prehrával, ale bol 
odhodlaný vytrvať až do konca.
     Na stretnutí MO vo Svite 16. - 18. 11. 2007 sme aj my boli vyzvaní do boja - počas  modlitieb 
sme otvorili Sväté písmo na tomto mieste:

                  “Toto hovorí Pán, Jahve, o Edome:
                   Zvesť som počul od Pána
                   a posol bol poslaný k národom:
                   Vstaňte, pozdvihnime sa
                   proti nemu (Edomu) do boja !”   (Abd 1)

Táto výzva ma zasiahla, pretože mottom nášho stretnutia bolo:

                 “Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla
                  Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, 
                  ale s kniežatstvami a mocnosťami, vládcami tohoto temného sveta,
                  so zloduchmi v nebeských sférach ...
                  Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti
                  a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja ! 
                  Pri všetkom si vezmite štít viery ...
                  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 !” (Ef 6, 11-18)

Diabol odviedol špičkovú prácu, keď pred mužmi ukryl dôležitosť otcovstva a ponúkol nám iné 
priority. Otcovia, ktorí majú byť obrazom Boha Otca, svojimi životmi ľudí od Otca odrádzajú. 
     Boh  však  chce  veci  zmeniť.  Hľadá  bojovníkov,  ktorí  si  oblečú  Jeho  výzbroj.  Pravdu, 
spravodlivosť,  vieru  a  dary  Ducha.  Ján Mária  Vianney  nám pripomína  ako  veľmi  potrebujeme 
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modlitbu a pôst, aby sme takú výzbroj uniesli. A ešte potrebujeme spoločenstvo. Musíme sa modliť 
spolu. Aká sila je s tým spojená, sme videli vo Svite. Bolo to veľmi požehnané. Túto skúsenosť 
však  musíme  preniesť  domov  do  každotýždenných  stretnutí   našich  skupiniek.  Mnohí  z  nás 
zápasia o svoje manželstvá a naša spoločná vytrvalá modlitba na tento úmysel prinesie výsledky, 
ktorým sa budeme čudovať. 
      Nedajme sa pomýliť,  veľa vecí  sa môže zmeniť,  keď sa muži  dajú  do pohybu.  Keď sa 
nešťastný Ján Vianney sťažoval  Mandymu, že je na všetko sám a úpenlivo ho prosil o pomoc, 
starosta, inšpirovaný Duchom, mu povedal: „Ak to má ísť s Arsom lepšie, muži sa musia užšie 
primknúť  k  svätostánku.  Od  mužov musí  prísť  obrat.  Toto  je  môj  názor.“  Farár  Vianney  dlho 
premýšľal a potom vzrušene vyhŕkol: “Máte pravdu, Mandy ! Máte pravdu. Obrátenie musia začať 
muži !“
(Príbeh obrátenia Arsu si môžete prečítať v knihe Wilhelma Hünermanna „Aj diabol pred ním 
kapituloval“)

Ivan

Sila modlitby
        

Raz  v jeden deň,  keď som bol  veľmi uponáhľaný a zaneprázdnený prácou,  prišiel za 
mnou človek, ktorého som ani dobre nepoznal a povedal mi: "Ak môžeš, pomôž mi, prosím ťa!" 
Moja otázka znela: "Ako ti môžem pomôcť?" "Pomodli sa za mňa, pretože ja sám sa nevládzem už 
ani pomodliť."

V mysli mi vírili myšlienky, prečo práve ja? V tom okamžiku som si uvedomil, že sa nemám 
už ďalej zamýšľať, ale konať a modliť sa. Po vypočutí  problémov tohto človeka som pochopil, že 
to nie je náhoda, keď prišiel za mnou. Potreboval sa podeliť o svoj kríž a nájsť silu ísť ďalej. Po 
modlitbe za tohto človeka som vo svojom vnútri pocítil radosť a pokoj. O týždeň po našom stretnutí 
som sa s ním stretol a on mi povedal, že hoci jeho problémy pretrvávajú, jeho pohľad na ne sa 
zmenil a tak sa jeho vnútro upokojilo. 

Aj takúto silu má modlitba za druhého. Máme iba jednu výstižnú, základnú modlitbu - je 
ňou sám Ježiš Kristus. Zo zeme sa k nebu zdvíha iba jeden hlas - hlas Ježiša Krista. Modliť sa 
znamená predovšetkým byť jedno s Kristom. Keď nadíde chvíľa modlitby a keď sa človeku nedarí 
modliť, potom nechajme iba Ježiša modliť sa v tichosti našich sŕdc k Otcovi. Ak nemôžem hovoriť 
ja, bude hovoriť On. Ak sa nemôžem modliť ja, bude sa modliť Ježiš. Ježiš je v mojom srdci. Verím 
vo vernosť Jeho lásky ku mne. Som s Ním jedno a keď nemám nič, čo by som mu mohol dať, 
dávam  mu  svoju  bezmocnosť.  Prosím  Ježiša,  aby  sa  modlil  vo  mne,  lebo  nikto  nepozná 
Nebeského Otca ako On. Je dôležité vedieť, že Kristus žije v nás, že je v nás prítomný, nech sme
kdekoľvek. Nie je dôležité všetkého sa zriecť, dôležité je súcitiť a byť účastný. Ponechať mu voľnú 
ruku, aby nás mohol používať. Dovoliť mu, aby žil v nás, to znamená, modliť sa. Modlitba nie je nič 
iné, len úplná jednota s Kristom. On nás vedie k rozjímaniu uprostred sveta, lebo vtedy sme deň i 
noc v Jeho prítomnosti s ľuďmi hladnými, nezaodetými, s ľuďmi bez prístrešia, s nechcenými, s 
nemilovanými i s ľuďmi ponechanými osudu.

Raz  mi  povedal  jeden  muž:  "Ja  v  sebe  necítim  túžbu  modliť  sa  a  necítim  z modlitby 
radosť." Povedal som mu: "Ja som tiež do určitého obdobia svojho života nemal vzťah k modlitbe 
až do tej chvíle, keď som prežíval temnotu života a vtedy do tejto temnoty prišlo svetlo, bol to 
Ježiš.  Dal  sa mi  spoznať.  Od tej  chvíle  som zmenil  pohľad na život.  Spoznal  som, že aj  kríž 
každého človeka má svoj veľký význam, ak ho nesie s Kristom. Utrpenie očisťuje. Sv.Augustín 
povedal:  Každý z nás potrebuje chvíľu pekla pre vlastné znovuzrodenie." Dnes vyrastá mnoho 
ľudí,  chlapcov  aj  dievčat,  ktorí  sú  dezorientovaní  a  preto  skúšajú  a  hľadajú  šťastie  v  iných 
vzťahoch, orientáciách. Nepoznajú Boha, nemajú vzor otca, matky, preto robia chyby. Život
mladých ľudí závisí od spoločnosti, ktorú navštevujú. Uvedomujem si, že sa musím za mladých 
ľudí úprimne modliť a pomáhať im na ceste k Bohu. Dať im na vedomie, že všetko, čo Boh stvoril, 
je dobré a zlo, ktoré vidia vo svete, nie je od Boha. Ukázať im radosť zo života, z čistého vzťahu 
dievčaťa a chlapca, že sa oplatí žiť čistý mravný život a tak vstupovať do manželstva a zakladať si 
s radosťou v srdci rodinu. Toto má v Božích očiach veľký význam.
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My  ľudia  túžime  po  krásnych  veciach,  ale  musíme  vedieť  rozpoznávať  pravdu.  Pri 
rozpoznávaní pravdy zohráva veľkú úlohu práve modlitba. Možno v danom okamžiku ťažko pravdu 
rozpoznať, ale Boh je nad každou situáciou a dáva odpoveď a riešenie. Ak chcem vedieť, čo mi 
Boh hovorí, potrebujem vstúpiť do predsiene s Ním. Poprosiť Ducha Svätého o myšlienky. Ústna 
modlitba môže byť formulovaná alebo spontánna. Môžem tiež použiť rozjímavú modlitbu, alebo 
kontemplatívnu.  Modlitba  je  radosť,  je  to  znak našej  veľkodušnosti,  našej  nezaujatosti,  nášho 
intímneho a ustavičného spojenia  s  Bohom. Krista  sa dotýkame pod Jeho maskou chudoby s 
radosťou, lebo radosť je láska. Radosť je modlitba, radosť je sila, radosť je sieť lásky. Utrpenie 
samo o sebe nie je nič. Avšak utrpenie znášané s Kristovým utrpením je nádherný dar. Kristovo 
utrpenie sa končí vždy radosťou z jeho zmŕtvychvstania. Všetci netrpezlivo čakáme na raj, kde 
prebýva Boh, ale my máme vo svojej moci byť s Ním v raji už teraz, byť šťastní s Ním priamo v 
tejto chvíli. Avšak predpokladá to milovať rovnako, ako on miluje nás. Túžim byť šťastný v každej 
chvíli svojho života, ale čo preto robím? Častokrát si ani nespomeniem na Boha počas dňa. Ako 
často sa bojím prácu premeniť na modlitbu a modlitbu vložiť do práce. Mám strach hovoriť ľuďom 
okolo mňa o Bohu, o Jeho veľkom milosrdenstve, ale nemôžem niečo konať pre Boha bez Boha. 
Modlitba nás nemá týrať, ani uvádzať do nepokoja. Máme sa na ňu vopred tešiť, veď sa budem 
rozprávať so svojím Otcom, budem sa rozprávať s Ježišom, s tým, komu patrím telom i dušou, 
duchom i srdcom. Panna Mária nám ukázala modlitbu tichosti  ducha a srdca. Ukázala nám vo 
svojej modlitbe odovzdanosť a vernosť Bohu. Starostlivo zachovávala všetky svoje spomienky a 
premýšľala o nich vo svojom srdci. To ticho ju natoľko približovalo k Bohu, že nikdy nič neľutovala, 
nech išlo  o čokoľvek.  Ježiš  sa nám prihovára  prostredníctvom iných osôb a keď meditujeme, 
hovorí s nami priamo. Prahnem po tom, aby som našiel Boha, On sa však nedá nájsť v hluku ani v 
zhone. Keď sa pozriem na prírodu, stromy, kvety, trávu - rastú v hlbokom tichu. Čím viac toho 
prijímam v mlčanlivej  modlitbe,  tým viac môžem dávať  v  činorodom živote.  Pán Ježiš  hovorí: 
"Treba  sa  stále  modliť  a  neochabovať."  (Lk  18,1)  Znamená  to,  že  každú  moju  činnosť  má 
predchádzať modlitba. Sv.Faustína Kowalská povedala: "Niet duše, ktorá by sa nemusela modliť, 
lebo každá milosť prichádza cez modlitbu."  Aj v histórii  ľudstva vidíme, že modlitba úprimného 
srdca má veľkú moc. Niekedy sa zdá, že modlitba nie je vypočutá, ale ak mám pevnú vieru v to, že 
Boh ju počuje, nemusím sa strachovať. On dá skôr, či neskôr riešenie. Dôležité je, aby to, o čo 
prosíme, bolo totožné s Božou vôľou. 

Sv.Pavol  vo  svojom  liste  Flp  4,6  píše:  "O  nič  nebuďte  ustarostení.  Ale  vo  všetkom 
modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu." Aj v našej farnosti sa 
stretávajú ľudia s vedomím správcu farnosti  - máme Erko-klub, mládežnícky zbor, detský zbor, 
modlitby  matiek,  modlitby  otcov  a  rodiny.  Každý  má  možnosť  prísť  do  hociktorého  z  týchto 
spoločenstiev,  ak  chce.  V  modlitbách  matiek,  otcov  a  rodín  sa  modlíme za  partnerov,  deti  a 
všetkých  ľudí,  ktorých  zverujeme Nebeskému Otcovi.  Myslím si,  že  každý z nás  potrebuje  vo 
svojom osobnom živote zažiť radosť z modlitby. Modlitba je radosť..., modlitba je láska ..., modlitba 
je pokoj ..., modlitbu nie je možné vysvetliť: človek s ňou musí mať skúsenosť. To nie je nemožné, 
pretože Bohu nič nie je nemožné. Častokrát sa vyhováram a poukazujem na chyby druhých, ale 
chyby druhých nebudú ospravedlnením mojich vlastných chýb. V modlitbe môžem vyprosiť aj silu o 
to, čo mám robiť, aby to, čo robím, bolo správne, tak ako to je v Žalme 119, 169: " K Tebe, Pane, 
nech prenikne moja úpenlivá prosba, podľa Tvojho slova daj mi chápavosť." 

Na záver by  som rád citoval  modlitbu Matky  Terezy:  "Pracuj  pre  Ježiša  a Ježiš  bude 
pracovať s Tebou. Modli  sa s Ježišom a Ježiš sa bude modliť s tebou. Pozeraj sa na Ježiša, 
odovzdávaj sa mu v každodennej modlitbe a úplne mu dôveruj ako dieťa. Len vtedy zmiznú tvoje 
pochybnosti a budeš mať v srdci pokoj."

Ondrej Hlaváč

Kontakt na Modlitby otcov:
Ivan Melo,    Tel. 041/566 2156,     Stodolova 12, 010 15 Žilina         
Petr Maxa,       info@modlitbyotcov.sk,         www.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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