
                                        Modlitby otcov                                               spravodaj č.14, september 2008

***                  Veľké stretnutie Modlitieb otcov:     Svit, 3. - 5. 10. 2008                 *** 

Po prázdninách (svedectvo)

Pochválený buď Ježiš Kristus!

     Keďže zajtra (2. septembra) začína pre žiakov nový školský rok, pán farár sa v kázni o.i. pýtal 
detí, koľko a akých kníh cez prázdniny prečítali. (Lacko Vrábel, dlhoročný väzenský duchovný, 
býv. farár v Nitre /1977-1990/, t.č. farár v Kolačkove, okres Stará Ľubovňa) Mali sme sa hlásiť 
a povedať, koľko a ktoré. Tak som sa aj ja 50-ročný žiak v Škole LÁSKY spytoval sám seba: „čo 
si to vlastne čítal?“ 
     Boli to najmä dve knihy, ktoré ma úplne fascinovali. 
     Prvú som čítaval dlhšie, vo vlaku, na ceste do a z práce. Kniha sa volá  „Radostná zvesť 
o sexe  a manželstve“ od  Christophera  Westa,  v podtitule  (Odpovede  na  úprimné  otázky 
o učení Katolíckej cirkvi), ktorú som dostal od brata Dušana z MO. Má asi 200 strán a nedala 
sa mi čítať rýchlo, lebo ma vždy zastavila a upriamila na nové a nové pohľady o tomto úžasnom 
svätom DARE od Boha, nášho OTECKA. Keďže nejdem robiť jej recenziu, ale vydať svedectvo, 
tak najsilnejšie na mňa zapôsobil ten fakt, že naša Matka – Katolícka Cirkev je Ježišov DAR 
pre Jeho bratov a sestry, lebo práve Ona – KC, ako už azda jediná na celom svete, uchováva 
ČISTÚ náuku Boha, nášho Stvoriteľa,  o sexe a manželstve ako o POKLADE,  ktorý je nám 
zverený. Tento poklad sme dostali síce „ v hlinených nádobách“ (sv. Pavol), ale Božou milosťou, 
mocou a silou ho máme uchovať a odovzdať našim deťom až do konca vekov, a to dar čistý, bez 
poškvrny, úplný a pravdivý!
     A tak som si uvedomil tú nádhernú skutočnosť, že aj ja „mravček“ som členom, údom  tejto 
jedinečnej  KATOLÍCKEJ  CIRKVI  ustanovenej  našim  Vykupiteľom  Ježišom  Kristom, jej 
Manželom. Takže aj ja som súčasťou tohto mystického, tajomného Tela, a tak účastníkom Jeho 
Manželskej LÁSKY! (Vidím, že to vlastne ľudským jazykom ani nie je možné podrobne opísať.) 
     Ale  som  ŠŤASTNÝ  a  HRDÝ na  našu  –  moju  Katolícku  cirkev,  vedenú  t.č.  sv.  otcom 
Benediktom XVI (a naveky Duchom Svätým )! 
„Tak nám Pán Boh pomáhaj!“
     Druhou knihou bola útla brožúrka“ „Stála som pred bránou neba i pekla“ od Glorie Polo, 
kolumbijskej lekárky, ktorá vydáva svedectvo o záblesku večnosti v jej živote. 
     Túto som „zhltol“ na jeden šup, jedným dychom; ale okamžite, konfrontovaný s tým, čo som sa 
v nej dozvedel, som utekal na svätú spoveď – sviatosť zmierenia. Tu si človek uvedomí svoje 
hranice, obmedzenosť, svoju malosť aj nadutosť a pýchu, svoj egoizmus a nelásku. A táto útla 
knižočka je odvtedy mojim sprievodcom a svedčím o nej, kade chodím, slabým i silným, mužom 
i ženám, takým, čo počúvajú. 
     Len jedna maličkosť: táto knižočka ma povzbudila, aby som sa začal všade, i na verejnosti, 
prežehnávať pred modlitbou (napr. pred jedlom), či si o mne niekto bude niečo myslieť, či nie. 
Jednoducho chcem svedčiť, že som kresťan katolík, a že sa za svoju vieru nehanbím. Môže za to 
konkrétne veta, otázka Boha Glorii: Ako si hájila moje Kráľovstvo? Je pravda, že mi to nejde zo 
dňa na deň vždy a všade, lebo ako som spomenul, 50-ročnému žiakovi sa ťažšie učí i pamätá. 
Ale s pomocou Božou bojujem a zápasím, ako náš tohoročný vzor svätý Pavol (je jeho rok). 
     A tak vás všetkých, čo to čítate a budete ďalej rozširovať povzbudzujem:  Milujme Boha 
nadovšetko a blížneho ako seba, lebo v tom je Zákon i Proroci! (porov. Mt 22;37-40)

     S bratským objatím a vyznaním: Mám vás rád
     brat v Kristu  - oco Jano
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A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“. 
(Mk 16,15)

Mauriceova návšteva a stretnutie otcov vo Svite 

Milí otcovia, 

otázkou, ktorú Boh kladie Glórii: „Ako si hájila moje Kráľovstvo?“ (svedectvo otca Jana vyššie), by 
sme asi mohli začínať každodenné spytovanie svedomia.  O čo nástojčivejšie ju asi bude Boh 
klásť mužom?  Nám, ktorým zveril  vedenie rodín, kolektívov či farností.  Nám, ktorí máme byť 
stĺpom a oporou Cirkvi. Keď sa rozhliadnem okolo seba, vidím, že pilierom rodín sú často matky 
a pilierom farností babky. Robia úžasné veci, ale niečo tomu stále chýba. Vo filme „Ľalie poĺné“ 
sa  sestry  (katolícke)  mníšky  na  zapadnutom  americkom  vidieku  modlia,  aby  im  Pán  poslal 
niekoho, kto im postaví kostol. Zdá sa, že na ne zabudol, lebo celé roky, naozaj veľa rokov sa 
nedialo vôbec nič. A potom prišiel mladý černoch, protestant, ktorý sa u mníšok zastavil len preto, 
že sa mu pokazilo auto. Keď mu matka predstavená oznámila, že on je ten, na ktorého čakajú, 
vydesený utiekol. Neskôr sa však vrátil a kostol po mnohých ťažkostiach naozaj postavil. Pritom 
sa premenil  z povrchného mladíka na muža,  ktorý  horel  pre svoj  cieľ  a strhol  so  sebou celú 
dedinu, ktorá sa z väčšej časti obrátila.
       
Ten príbeh ma fascinoval. Zrodenie muža z modlitieb žien po tom, čo prijal Boží plán pre svoj 
život. Sestry mníšky mali úžasnú vieru. Ich modlitby prenikli nebesá. Ale ony samé kostol postaviť 
nemohli. Ani obrátiť dedinu. Chcelo to ešte chlapa.  Keď chlap horí za niečo, čo ho presahuje, za 
Boží cieľ, vydáva veľmi účinné svedectvo. Šíri dobrú zvesť.

My sme možno tiež ako ten mladý černoch. Kým sa ženy modlia, my sledujeme svoje plány. 
Nevieme síce kam ideme, ale dávame si záležať, aby nám auto fungovalo. A keď sa dopočujeme, 
že my sme tí, ktorých si Boh vyvolil, utečieme, resp. sa obzrieme, či za nami ešte niekto nestojí. 
Nie, ja nie. Nemám dary, to iní. 

My všetci sme však vyvolení stavať duchovné stavby v našich rodinách a farnostiach. Horieť za 
veci, ktoré nás presahujú. Vydávať svedectvo, evanjelizovať. V prvom rade pred svojimi deťmi. 
Ísť  do celého sveta  pre  nás  otcov  znamená ísť  do svojich  rodín,  farností  a firiem,  v ktorých 
pracujeme. Potrebné dary v sebe objavíme, keď ich budeme potrebovať. Boh ich uvoľní v pravej 
chvíli, ako ich uvoľnil tomu mladému černochovi, keď súhlasil s Božím plánom. Preto je dôležité, 
aby sme  túžili poznať svoje vlastné poslanie a pýtali sa naň Pána. Veď On nás vyzýva: „Žiadaj 
si znamenie od Pána, svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či hore na výsostiach !“ (Iz 
7,11)  Vezmime ho za slovo. Prosme ho spoločne,  aby nám dal  viditeľné znamenie,  že chce 
uvoľniť milosti a dary, ktoré potrebujeme, že má s každým z nás rovnako vzrušujúce plány ako 
s hrdinom z „Ľalií poľných“. Veľmi to potrebujeme, aby sme vedeli, že sme na správnej ceste.  
„A zasa  vám hovorím:  Ak budú  dvaja  z vás  na zemi  jednomyseľne  prosiť  o čokoľvek, 
dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18,19)

Srdečne Vás pozývame na stretnutia  s Mauriceom a na 3.  celoslovenské stretnutie  Modlitieb 
otcov, ktoré bude vo Svite 3. – 5. októbra. 

Ivan

Príprava a organizačné pokyny

Aby sme sa dobre pripravili na Mauriceovu návštevu (29.9.-5.10.) a na stretnutie vo Svite (3.-
5.10.), chceme vás vyzvať na spoločnú prípravu, ktorá pozostáva z     modlitby a     pôstu  . V termíne 
od 20. do 28. 9. sa budeme modliť spoločný deviatnik a pokúsime sa pokryť každý deň pôstom – 
aby sa každý deň (mimo nedele) postil aspoň jeden z nás. Navrhujeme, aby sme sa všetci modlili 
deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii, ktorý uvádzame nižšie. Prosíme, dajte nám vedieť, ak sa 
pripojíte k pôstu.
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Zatiaľ máme voľné termíny od 29.9. do 2.10., kedy môžeme prísť s Mauriceom na návštevu 
vašej farnosti. Tieto stretnutia bývajú pekným duchovným povzbudením a nie sú náročné na 
organizáciu. 

Stretnutie vo Svite 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, Komunita Solace – 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 (na 
konci spravodaja) spolu s dokladom o zaplatení zálohy 200.- Sk. Urobte tak do 24. 9. Ak prídete 
len na sobotu, pošlite prihlášku, zálohu však nemusíte poslať. Celková cena je 900 Sk (2x nocľah 
+ 2x plná strava), pri polovičnom pobyte 450 Sk (1x nocľah + 1x plná strava), pokiaľ nebudete 
mať ubytovanie a plnú penziu, ceny sú nasledovné: 1 noc 220 Sk, raňajky 80 Sk, obed 130 Sk, 
večera 100 Sk. 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. 

Tešíme sa na vás,

Ivan a Petr

Deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii:

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, najmä tých, ktorí svoje povinnosti vykonávajú s ťažkosťami. Osobitne ti zverujeme 
túto prosbu - “aby Pán ochraňoval a požehnával stretnutia s Mauriceom v našich farnostiach a 
stretnutie Modlitieb otcov vo Svite, a aby nás všetkých zjednotil svojím Duchom”. Amen.

Svätá Panna Mária, vďaka tvojim modlitbám tvoj manžel dokázal uniesť ťarchu svojho veľkého 
poslania. Utiekame sa aj my k tebe, aby si nám vyprosila potrebnú silu a milosti na vedenie 
našich rodín. Mysli, prosíme, na naše stretnutie vo Svite, aby sme tam spoznali naše vlastné 
poslanie a pocítili, ako veľmi nás Boh miluje. Amen.

Otče náš ...    Zdravas ...  Sláva ...

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, nové číslo nášho účtu v Tatrabanke je: 2611582395, kód banky 1100
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PRIHLÁŠKA na stretnutie MO     3. - 5. 10. 2008, Svit

Záväzne sa prihlasujem na stretnutie MO:

Meno:..................................................................................................................................................................

Adresa (aj PSČ):.................................................................................................................................................

Telefón:...............................................................................................................................................................

Záväzne si objednávam (zakrúžkovať):

Ubytovanie:   Pi  3. 10. / 4. 10. (z piatka na sobotu)                 
                      So 4. 10. / 5. 10. (zo soboty na nedeľu)

Stravu:           Pi   3. 10.                               V
                      So  4. 10.       R         O          V
                      Ne  5. 10.       R         O
 
Celková cena je 900 Sk (2 x  nocľah + 2 x plná strava), pokial by ste prisli na polovičku programu 
- 450 Sk (1 x  nocľah + 1 x plná strava), pokiaľ by ste si chceli doplatit samostatne ubytovane 
alebo jedlo: 1 noc: 220 Sk, raňajky 80 Sk, obed 130 Sk, večera 100 Sk.

………………………………………………………………………………………………Tu odstrihnúť ...............

Prihlášku pošlite najneskôr do 24. 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 200.- 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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Sem nalepte doklad 
o zaplatení zálohy !


