Modlitby otcov z komunity Útecha
spravodaj č.16, august 2009

Kliny sv. Andreja-Svorada
Prvé veľké stretnutie MO (voláme ho nulté) sa konalo v r. 2005 na Skalke pri Trenčíne.
Na tomto mieste pôsobili patróni Nitrianskej diecézy sv. Andrej-Svorad a sv. Beňadik.
Som rád, že sme začínali práve tam. Malý kostolík sme úplne zaplnili a keď sme začali
spievať, bolo zrejmé, že sa deje niečo mimoriadne. Na Skalke boli znovu muži modlitby.
Andrej-Svorad viedol prísny život pustovníka. Ako správny benediktín veľa pracoval
a modlil sa. Okrem toho robil prísne pokánie za svoje hriechy a za hriechy celého sveta.
Známy je jeho 40-dňový pôst, počas ktorého zjedol denne iba jeden orech. Okolo pása
nosil železnú reťaz, ktorá mu postupne vrástla do mäsa. Proti pokušeniu počas
odpočinku sa bránil zvláštnym spôsobom: do dutiny starého duba zatĺkol zvonku ostré
drevené kliny a začal v nej spávať posediačky. Keď sa v spánku naklonil, prebudil sa na
bolestné pichnutie niektorého z klinov, ktoré sa ježili okolo neho. Moje deti nad tým
krútili hlavou. Syn mi povedal, že naše telo je chrám Ducha Svätého a preto by sme ho
nemali takto ničiť. Aj pre mňa to bola istá záhada. S modlitbou a ťažkou prácou sa asi
vieme stotožniť, ale reťaz a kliny? Toto nám má byť vzorom?
Jedného dňa mi to došlo. My si nemusíme umelo vyrábať kliny ako pustovník Andrej,
pretože každý deň ich otcovi rodiny prináša dosť. Sú to rôzne útoky, nepríjemnosti
a ťažkosti, niekedy väčšie, inokedy menšie. Niekto vám dá najavo svoje pohŕdanie alebo
vás ohovorí, v práci sa nedarí hoci driete, deti sa dožadujú vašej pozornosti a vy
nevládzete, od ženy sa namiesto intímnej blízkosti dočkáte výčitiek. Toto (a mnoho
iných) sú naše kliny. Niekedy si za ne môžeme sami, niekedy nám ich spôsobia iní
a inokedy sú jednoducho prirodzenou súčasťou života. Skrátka sú tu a podstatné je to,
čo s nimi urobíme. Môžeme pred nimi utekať, môžeme na ne reptať, môžeme si ich
v hneve vytrhnúť a vraziť ich do tých, ktorí nám ublížili, môžeme sfúknuť ženu ako tú
kričiacu ‘nafukovačku‘ z TV reklamy. Andrej-Svorad nám však ukazuje inú cestu.
On svoje kliny prijal ako pokánie za svoje hriechy a hriechy celého sveta. Prijal ich
z lásky k Bohu a z lásky k nám. Prijal ich ako svoju obetu, pretože keď máme niekoho
radi, dokážeme pre neho veľa obetovať.
Myslím, že práve toto nám mužom často chýba. Hovoríme, že prinášame obetu, keď
zarábame peniaze, alebo vymýšľame program pre rodinu, ale keď to vypáli inak ako
sme si predstavovali (čo je dosť často), obeta končí. Veci, ktoré sa vymknú našej
kontrole nás roztrpčia a nahnevajú. Pravá obeta však znamená, že napokon s pokorou
prijmem veci, ktoré Boh dopustil. Aj keď bolia. Naše rodiny si zaslúžia otcov, ktorí niečo
vydržia. Keď nás sv. Pavol vyzýva „Muži, milujte svoje manželky!”, nemá na mysli práve
tie ťažšie chvíle?
Ježiš ako dobrý pastier a veľkňaz obetoval z lásky svoj život. Otec, ktorý je povolaný
byť pastierom a kňazom vo svojej rodine alebo farnosti, by mal prinášať obetu za svojich
najdrahších. Mal by s láskou prijať kliny sv. Andreja-Svorada.
Nie je to ľahké, ale nie je to bláznovstvo. Ako Ježišova obeta priniesla život mnohým,
tak naše otcovské obety premenia mnohé rany na požehnanie. Naši predkovia nemali
Andreja za blázna. Naopak – púte na Skalku začali ešte za jeho života. Všetci sa s ním
chceli rozprávať alebo ho aspoň vidieť. Cítili sa v jeho blízkosti dobre. Cítili Boží pokoj.
Napĺňal ich nádejou.
Myslím si, že k tomuto nás Boh dnes volá všetkých. Aby sa naše deti, ženy, farníci
cítili v našej blízkosti dobre, aby cítili Boží pokoj, aby sme boli mužmi nádeje.
Sv. Andrej –Svorad, oroduj za nás!
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Pozvanie do Svitu (16.-18.10.)
Milí bratia,
v tomto roku uplynulo 5 rokov od vydania našej knižky a prvého spravodaja MO.
Je to príležitosť na krátke zhrnutie toho podstatného pre potreby nových členov, ale
veríme, že to bude užitočné aj pre tých, ktorí sú v MO od začiatku. V tomto spravodaji
preto okrem iného nájdete predstavenie nášho spoločenstva Modlitby otcov, opis našich
modlitbových stretnutí a krátku históriu MO na Slovensku.
Cesta, po ktorej kráčajú Modlitby otcov je cestou úplného odovzdania sa do
Božích rúk - nie z bezradnosti, ale v dôvere, že takto sa môže Božia moc naplno
prejaviť v našich životoch. Na našom prvom národnom stretnutí vo Svite v r. 2006
nás Pán viedol k téme „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa !“ (Ex 20,3), na ďalšom
sme boli vyzvaní “Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla” (Ef 6,1018) a na ostatnom „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“
(Mk16,15). Teraz nás čaká štvrté stretnutie (16.-18. októbra). Keď som sa modlil za
tému, bol som oslovený vetou „Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi,
lebo boli ako ovce bez pastiera (Mk 6,34).
Dnešný svet veľmi potrebuje dobrých otcov. Otcov rodín i duchovných otcov. Ľudia
sú bez nich ako ovce bez pastiera. Keď je pastier ľahostajný, do košiara sa votrú vlci a
ovce sa strácajú. Niekedy sa ovca stratí, aj keď pastier dáva pozor. Preto nestačí byť
otcom len odtiaľ potiaľ, dobrý otec ide do toho naplno. Ako Ján Mária Vianney, keď
prišiel do Arsu. Zápas, ktorý zviedol s dravcami v tomto košiari musí rozbúchať srdce
muža. Bolo to dramatické, ale na konci bolo víťazstvo. Svätý farár z Arsu stojí ako maják
na ceste k dobrému otcovstvu. Jeho zbraňami boli modlitba, pôst, obeta a úplné
odovzdanie sa tomu, „od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi“ (Ef 3,15).
Srdečne vás pozývame do Svitu 16.-18.10. Prídite všetci, ktorí môžete a pozvite aj
svojich duchovných otcov. Spoločne môžeme rozjímať o dobrom pastierovi. Napokon,
máme rok kňazov a aj my, ktorí sme fyzickými otcami, sme povolaní byť kňazmi vo
svojich rodinách. Na stretnutí sa opäť zúčastní náš zakladateľ diakon Maurice Williams z
Anglicka. Na Slovensko by mal priletieť 12.10. a preto budeme mať možnosť navštíviť
vás s Mauriceom vo vašich farnostiach od pondelka do štvrtku. Ozvite sa nám, ak máte
záujem o takéto modlitbové stretnutie.
Ivan a Petr
Príhovor kňaza
Milí Otcovia!
Po prečítaní tohto listu MO som si uvedomil jednu dôležitú a potešujúcu vec. Ak sa vy
ako otcovia alebo matky zrieknete čohokoľvek, preto aby ste to mohli v láske darovať
najmilovanejším, Bohu, manželke, manželovi, svojim deťom - dar lásky, nech je
akokoľvek nepatrný na prostriedky, slová alebo čas, vždy nadobudne nepredstaviteľné
rozmnoženie a požehnanie. Tak ako zázračné rozmnoženie chleba pre päťtisíc mužov
a naviac žien aj detí, vyjadruje znásobenie dobra skrze Ježišovo kňazské dobrorečenie
a vzdávanie vďaky, skrze jeho jednoduchú prítomnosť medzi nami. A práve takéto
vzdávanie vďaky je najplnším vyjadrením nášho súhlasu, ktorý prejavíme s Božou vôľou
v živote našej rodiny i v našom osobnom živote. Ono je pohotovou odpoveďou Bohu,
ktorá nespochybňuje plány Božej prozreteľnosti, nezamrazí ich na niekoľko desaťročí,
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ani ich nezatratí v zatrpknutosti srdca, ale napomáha k ich vyriešeniu a naplneniu. Toto
robí vďakyvzdanie v našom živote.
A takto vidím aj veľké požehnanie vo veciach, ktoré naši otcovia skrze MO ponúkli
Ježišovi. Vzhľadom na veľkosť požehnania Modlitieb otcov sú naše prostriedky,
s ktorými ich naplňujeme, stále len nepatrným podielom, aj keď nie zanedbateľným pred
Bohom. Ako sa ujalo požehnanie v spoločenstve tých, ktorí Modlitbami otcov odpovedali
Pánovi svojím „Áno“ prví, myslím teraz na spoločenstvo pozývajúce otcov do Svitu, tak
sa jeho prítomnosť a obdarovanie rozmnožuje všade tam, kde Pán objaví čistú
a úprimnú lásku, snahu pomôcť a podať pomocnú ruku aj ostatným otcom na Slovensku.
Áno, po prečítaní tohto listu som pocítil veľkú istotu o tom ako Duch Svätý mení skrze
Modlitby otcov našu slabosť na silu, duchovnú lenivosť na horlivosť, svetskú pochabosť
na Božiu múdrosť, ľudskú vypočítavosť na čistú nezištnosť, váhavosť na istotu vo viere.
Toto je to ovocie Ducha, ktorý nás otcov i všetkých vyzýva na Jeho ochotné prijatie, na
potvrdenie nášho súhlasu vlastným Áno. Aj keď bude skryté či tiché, bude účinné, veď
vďaka nemu je s nami Boh. Boh medzi nami, a s Ním sa aj nemožné stáva možným.
S láskou vás srdečne pozývam na spoločné stretnutie do Svitu, čo znie ako oslava
i veľké vďakyvzdanie Bohu za všetko ovocie spoločenstva v MO, za dar jednoty a
modlitby v Ňom a skrze Neho aj v našich rodinách.
Žehná vás o. Ivan +
Krátke predstavenie MO
Kto sme? MO je spoločenstvom otcov, fyzických i duchovných, ktorí sa snažia o obnovu
svojho otcovstva skrze modlitbu. Kľúčovým prvkom spirituality je úplné odovzdanie sa do
Božích rúk a dôvera Bohu. Stretávame sa pravidelne, v malých skupinkách (2-8 otcov),
zvyčajne raz do týždňa, aby sme sa modlili za seba, svoje manželky, deti a svoje
starosti. MO sú súčasťou komunity Útecha – Solace, ktorá zahŕňa Modlitby matiek,
Modlitby otcov a Deti viery. Snažíme sa v modlitbe odovzdávať Bohu všetky naše
starosti a radosti a prosiť Pána o Jeho vedenie, ochranu a požehnanie. Koordinátorom
(a zakladateľom) MO vo svete je trvalý diakon Maurice Williams, otec ôsmich detí, brat
Veroniky - zakladateľky MM. Na Slovensku koordinujú MO Ivan Melo a Petr Maxa zo
Žiliny. Komunita Útecha je ekumenická. Jej zakladatelia sú katolíci, väčšina skupiniek je
katolícka, ale v Rusku sa MO a MM modlia aj pravoslávni, v Nemecku evanjelici,
v Anglicku anglikáni a existujú aj zmiešané skupinky.
Ako sa modlíme? K modlitbe potrebujeme stôl, kríž, Sväté písmo, sviečku, košík a
papierové kolieska. Modlitby sú pomerne jednoduché. Modlíme sa modlitby z knižôčky
Modlitieb otcov – prosíme o vedenie Ducha Svätého (str. 6, 7), modlíme sa za ochranu –
str. 8, čítame modlitbu adorácie – str. 9, chválime Pána spevom, odprosujeme ho – str.
11, čítame sväté písmo, modlíme sa za vernosť a svätosť – str. 11, ďakujeme Pánovi za
dar otcovstva – str. 14.
Za každou z týchto modlitieb nasleduje krátka chvíľa, ktorá je príležitosťou na tichú
úvahu alebo zdieľanie sa, ktoré je popri modlitbách druhým dôležitým prvkom našich
stretnutí. Nesnažíme sa radiť si, ale radšej odovzdávame zverené starosti a problémy
Pánovi. Citlivé a osobné veci sa zo skupinky nevynášajú. Nasledujú dve modlitby –
modlitba zverenia sa (str. 15), kedy sa my muži odovzdávame do rúk nášho Pána a
modlitba pri vkladaní krúžkov do košíka (str. 16), kedy odovzdávame svojich najdrahších
a všetky naše starosti do Pánových rúk. Modlitby končíme modlitbou za naše rodiny –
str. 17 a modlitbou Otče náš. K modlitbám by sme nemali pridávať ďalšie modlitby ako
napríklad modlitbu Ruženca. Ak sa chceme tieto ďalšie modlitby modliť, mali by sme to
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urobiť až po modlitbách MO, aby sa mohol k týmto ďalším modlitbám slobodne pridať
kto chce. K modlitbám z knižôčky však môžeme pridať vlastné prosby, poďakovania a
chvály, tak ako nás vedie Duch Svätý. Toto robí naše modlitby zakaždým iné. Niekedy
viac mlčíme, inokedy chválime a spievame tak, že sa nevieme zastaviť. Niekedy sa
zdieľajú viacerí so svojimi ťažkosťami, inokedy len ďakujeme za dobré veci.
Do modlitieb nepatria diskusie o politike, športe a podobne. Tie môžu byť tiež
prínosom pre naše stretnutia, ale až po modlitbách. Je totiž dôležité, aby samotné
modlitby netrvali dlhšie ako 60-90 minút. Potom môžu slobodne odísť tí, ktorí z rôznych
dôvodov nemôžu ostať dlhšie.
Modlitby otcov sa modlíme na celom svete podľa jednej knižôčky preloženej do
rôznych jazykov. Dôvodom je, aby sme boli čo najvernejšie zjednotení so všetkými
mužmi, ktorí sa pripojili do tohto spoločenstva.
Ako vzniká skupinka MO? Predtým, ako sa Veronika a Sandra (Mauriceova manželka)
začali prvýkrát spolu modliť, modlili sa jeden mesiac tretí desiatok radostného ruženca “ktorého si Panna v Betleheme porodila”. Podobne sa modlil Ivan predtým, ako založil
skupinku MO v Žiline na Hájiku. Preto vrelo odporúčame pred založením skupinky MO
modliť sa niekoľko týždňov, aby sa naplnila Božia vôľa. Modlitby sú jednoduché a na
začiatok úplne stačia dvaja až traja otcovia. Modliť sa možno v byte, dome alebo
kostole. Po vzniku skupinky MO je dobré informovať miestneho kňaza o tejto aktivite a
pozvať ho na stretnutie do skupinky. Tiež je dobré informovať nás, aby sme mohli
zasielať spravodaj MO a pozývať na celoslovenské stretnutie MO. Občas sa na nás
obráti otec z niektorej oblasti, tak sme radi, že ho môžeme dobre nasmerovať. Skupinka
MO by mala byť otvorená k prijatiu ďalších otcov do skupinky a keď sa skupinka
rozrastie nad osem členov je na čase sa začať modliť za jej rozdelenie.
Kto vedie skupinku MO? Vedenie skupinky MO ako vedenie celého spoločenstva
útecha odovzdávame Duchu Svätému. Preto hovoríme skôr o koordinovaní ako o
vedení. Skupinku koordinuje väčšinou ten, kto ju zakladal, modlil sa za jej vznik a stále
sa modlí za Božie vedenie v skupinke a za jednotlivých členov skupinky. To je to
najdôležitejšie, čo koordinátor skupinky musí robiť. Skupinku koordinuje zvyčajne jeden
až dvaja otcovia. Koordinátor je zodpovedný za to, aby skupinka išla správnym smerom,
aby všetci správne chápali spiritualitu odovzdania a dôvery, aby bol v skupinke priestor
na zdieľanie sa. Mal by byť spojený s nami a zaistiť to, aby sa informácie od nás dostali
až k jednotlivým členom skupinky. Je dôležité, aby sa za skupinku modlili aj ostatní
členovia. Tiež je dôležité, aby sa členovia skupinky striedali vo vedení samotných
modlitieb – každý týždeň niekto iný. Dotyčný by sa nemal báť a vyhovárať, že on to
nevie. Vie to každý, kto je úprimný. Nemusí to robiť tak ako koordinátor skupinky, ale to
je predsa obohatením našich stretnutí, že každý má iné dary. Keď sa bude držať knižky,
nemá čo pokaziť. Zvyšok je na Duchu Svätom.
Je pre nás dôležitá osobná modlitba? Osobná modlitba je pre nás veľmi dôležitá. Je
veľmi dôležité, aby sme sa snažili o skutočne živý a úprimný vzťah s Bohom. Nie vždy
sa mi to darí, ale bez tohto blízkeho a živého vzťahu s Bohom si teraz neviem viac
plnohodnotne predstaviť svoj život. Základom našej spirituality je úplné a
bezpodmienečné odovzdanie sa do Božích rúk. Nie je to útek od reality, ale skôr prijatie
všetkých radostí ale aj starostí alebo nepochopenia, ktoré nás denne stretáva. Je to
naopak návrat ku skutočnej realite, snaha o život v pravde. Je dôležité byť si vedomý
toho, kto vlastne som – som dieťa Božie, ktoré môj Otec nekonečne miluje. On ma
nielen miluje, ale aj veľmi potrebuje pre svoj plán a preto ma volá do služby. Zveruje mi
manželku, deti či starosť o iných ľudí. Je to náročné, ale s Ním je to aj veľmi krásne. Ak
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v Neho verím, môžem túto ťažkú úlohu prijať a radovať sa z tých zábleskov radostí a
požehnaní, ktoré ma denne stretávajú.
Stručná história MO na Slovensku
2000: V Žiline, Trebišove a iných mestách vznikli prvé skupiny modliacich sa otcov. Boli
inšpirované Modlitbami matiek. O MO sme v tom čase nevedeli nič.
2001: Ivan sa zúčastnil na konferencii Modlitieb matiek vo Vale de Figuera v
Portugalsku, kde spoznal Mauricea a Veroniku, zakladateľov MO a MM. Spoznal, že
jeho cesta vedie do MO.
2003: Maurice napísal a vydal knižku Modlitieb otcov. MO vo svete tak mohli začať.
Petr a Ivan preložili knižku do slovenčiny. Dostali sme imprimatur od nitrianskeho
biskupa, ktoré sme napokon v knižke neuviedli po zvážení ekumenického charakteru
MO.
2004: Vytlačili sme prvé slovenské vydanie knižiek MO a vydali náš prvý spravodaj
(doposiaľ 16 čísiel).
2005: Nulté národné stretnutie Modlitieb otcov na Skalke pri Trenčíne za prítomnosti
nášho zakladateľa Mauricea Williamsa z Anglicka.
2006: Prvé národné stretnutie Modlitieb otcov vo Svite (“Nebudeš mať iných bohov
okrem mňa!”).
2007: Druhé národné stretnutie Modlitieb otcov vo Svite (“Oblečte si Božiu výzbroj!”)
2008: Tretie národné stretnutie Modlitieb otcov vo Svite. Prítomných bolo 65 mužov,
vrátane Mauricea, českého koordinátora Jana, francúzskeho koordinátora Pierra a
slovenskej koordinátorky Modlitieb matiek Janky. Väčšina otcov zložila sľuby ako
členovia Modlitieb otcov.
2009: Na Slovensku pôsobí približne 40 skupiniek MO.
Sľub do spoločenstva Útecha ako člen Modlitieb otcov
Meno ............. želáš si slúžiť Pánovi zložením sľubu do Modlitieb otcov ?
Si ochotný denne sa modliť každodennú modlitbu otcov ?
Si ochotný prijať vedenie od vodcov spoločenstva Útecha v Anglicku ?
Si ochotný prijať tento záväzok na 2 roky ?
Nech Ťa Boh žehná a pomáha ti vytrvať v tomto sľube.
(4. 10. 2008)
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Svedectvo
Bola nedeľa ako každá iná. Len pre mňa niečím výnimočná. Nedeľa – Deň otcov. Som
otec a uvedomil som si, že mám určité poslanie, zodpovednosť. Bola mi zverená
manželka a 5 detí. Tešil som sa na sv. omšu a možno aj na to, ako si niekto spomenie
na otca – muža – manžela.
A nič. Ani v kostole, ani mimo a ani doma sa nikto k ničomu nemal. Pocítil som
sklamanie. Slzy mi vhupli do očí a začalo mi byť clivo. Nemyslím si, že by som bol zlý
otec, nečakal som veľké ovácie, len to, že niekto povie ďakujem. A nič, všade mĺkvo
a ticho. Hodiny utekali a keď som už nevydržal, povedal som manželke, čo ma trápi.
Zrazu sa všetko vyjasnilo. Manželka ma objala a ospravedlnila sa, že pri toľkých
starostiach pozabudla. Deti s rozžiarenými očkami priniesli malé (veľké) darčeky. Z tmy
vyšlo slnko.
Ešte cestou z kostola domov som myslel na mužov. Či sme nezabudli na naše
poslanie, ktoré nám dal náš Pán. Milovať a ochraňovať naše manželky. Prijímať deti.
Vychovávať deti. Vytvárať hodnoty. Byť pomocou a oporou pre tých, ktorí to potrebujú.
Nezmenilo sa naše poslanie na prázdne reči pri pive? Zachovávame si pokojné
srdce, keď sa rozprávame o politike a o tých, ktorí spravujú náš štát? Cítia sa naše
manželky ohodnotené, milované, pochopené? Stojíme pri našich deťoch, keď zlyhávajú?
Neutekajú od nás, keď majú problém, za kamarátmi? Akí sme my muži v očiach našich
žien a detí? Pýtal si sa?
Darmo budem čakať uznanie, keď sám ho nedám. Darmo budem volať o pokoj
a šťastie, keď si čítam noviny pri jedle, keď vyložím nohy, keď treba pomôcť, keď sa
treba učiť s deťmi, keď ...
Pozabudli sme vo svojom živote na Boha. Nezverili sme mu svoje myšlienky, city,
plány, túžby ... Ale nie je neskoro! Boh čaká práve na teba! Nie je dôležité, že si v živote
padol, ale to, že môžeš vstať! Zlyhávaš? Nevadí! Uvedom si, že svoj život musíš
postaviť na pevnom základe! Ten základ je tvoj osobný vzťah s Bohom. Keď staviaš na
piesku, na svojej predstave, svojich myšlienkach, tak padneš. A zlyhávaš...
Keď som šiel večer na modlitby otcov, uvedomil som si, že som ešte nebol so svojím
otcom, a že som mu niečo dlžný. Obrátil som bicykel, hoci som už bol skoro pri kaplnke
v nemocnici, kde sa stretávame každú nedeľu a išiel som za otcom. Keď sme sa zvítali,
podal som mu ruku, poprial Božie požehnanie a po 34 rokoch života som mu poďakoval
za to, že ma vychoval, že ma mnohému naučil, a že ho mám rád. Obom sa nám do očí
vtisli slzy... Teraz som šťastný, lebo mám nielen Boha Otca, ale aj toho pozemského,
o ktorom viem, že ma má rád.
Ak chceš nájsť cestu vo svojom živote, príď aj ty medzi nás otcov modliť sa za seba
a za tých, na ktorých ti záleží. Skupinky Modlitieb otcov sa stretávajú v mnohých
mestách a dedinách na celom Slovensku. V Martine nás nájdeš v nemocničnej kaplnke
každú nedeľu o 19:00. Tešíme sa na teba.
Dušan
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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Organizačné pokyny pred stretnutím vo Svite
Aby sme sa dobre pripravili na Mauriceovu návštevu (12.-18.10.) a na stretnutie vo Svite (16.18.10.), chceme vás vyzvať na spoločnú prípravu, ktorá pozostáva z modlitby a pôstu. V termíne
od 3. do 11.10. 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.
Zatiaľ máme voľné termíny od 12. do 15.10., 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, 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 nebude vychádzať ďalší spravodaj, preto informácia
o návšteve s Mauriceom vo farnostiach bude umiestnená na našich stránkach MO a tiež bude
poslaná e-mailom na vaše e-mailové adresy. Preto vás prosím, ak sa vaše e-mailové adresy
časom zmenili, aby ste nám to oznámili. Ďakujem.
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 ...
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PRIHLÁŠKA na stretnutie MO

16. - 18. 10. 2009, Svit

Záväzne sa prihlasujem na stretnutie MO:
Meno:..................................................................................................................................................................
Adresa (aj PSČ):.................................................................................................................................................
Telefón:...............................................................................................................................................................
Záväzne si objednávam (zakrúžkovať):
Ubytovanie: Pi 16. 10. / 17. 10. (z piatka na sobotu)
So 17. 10. /18. 10. (zo soboty na nedeľu)
Stravu:

Pi 16. 10.
So 17. 10.
Ne 18. 10.

R
R

O
O

V
V

Sem nalepte doklad
o zaplatení zálohy 7 EUR!

Celková cena je 30 EUR, t.j. 903.78 Sk (2 x nocľah + 2 x plná strava), pokiaľ by ste prišli na
polovicu programu - 15 EUR (1 x nocľah + 1 x plná strava), pokiaľ by ste si chceli doplatiť
samostatne ubytovanie alebo jedlo: 1 noc: 8 EUR (241 Sk), raňajky 3 EUR (90.38 Sk), obed 4
EUR (120.50 Sk), večera 3 EUR (90.38 Sk). Ak prídete len na sobotu, zálohu platiť nemusíte.
………………………………………………………………………………………………Tu odstrihnúť ...............
Prihlášku pošlite najneskôr do 2. 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 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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