Modlitby otcov
spravodaj č. 17, január 2010

Čítania otvorené na Modlitbách otcov počas týždňa 12. – 18. októbra 2009
12. 10. Tesárske Mlyňany, farský Kostol Zvestovania Pána
Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne.
A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu,
duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti;
a naplní ho bázeň pred Pánom. ...
Pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku.
Iz 11, 1 – 5
13. 10. Žilina – Vlčince, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
V ten deň vyzdvihnem padnutú Dávidovu chalupu,
zamurujem jej trhliny, postavím jej sutiny a vybudujem ju ako kedysi.
Aby ovládli zvyšky Edomu a všetky národy,
nad ktorými sa vzýva moje meno,
hovorí Pán, ktorý to urobí. ...
Am 9, 11 – 15
14. 10. Kobyly, okr. Bardejov, Kostol Obetovania Panny Márie
Robte pokánie.
(? – nemáme presný záznam)
15. 10. Stankovce, okr. Trebišov, gréckokatolícky Chrám Ochrany Presvätej
Bohorodičky
„Syn človeka, svojimi očami pozeraj a ušami počúvaj, svoju myseľ upri na všetko, čo ti ja
ukážem, lebo si sem bol privedený, aby sa ti to ukázalo. Všetko, čo uvidíš, oznám
Izraelovmu domu!“
Nový chrám. Vonkajšie nádvorie. A hľa, zvonku vôkol domu bol múr. Muž mal v ruke
meračskú palicu, šesť lakťovú – po lakti a dlani. Premeral hrúbku múru: siaha; i výšku:
jedna siaha…
Ez 40, 4 – 10
17. 10. Veľké stretnutie MO, Svit
Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni
zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo tvoje slová,
ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od
teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. ... Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom
mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.
Jn 7, 6 – 11
Milí bratia,
počas týždňa stretnutí Modlitieb otcov (12. až 18. októbra) bolo mnoho vecí inak, než
sme čakali. Zo zdravotných dôvodov zrušil deň pred príletom svoju návštevu náš
zakladateľ diakon Maurice Williams, pre zmeny vo svojom programe na poslednú chvíľu
nemohli prísť na naše stretnutia ani ohlásení otcovia biskupi a do Svitu napokon neprišli
ani niektorí kňazi, s ktorými sme v tichosti počítali ako s prednášajúcimi. Pán nám to
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zamiešal, ale neopustil nás a na stretnutiach bol prítomný osobitným spôsobom. Tí, ktorí
tam boli, asi vedia, čo mám na mysli. Ja tú prítomnosť vnímam tak, že v istom momente
si uvedomím, že stretnutie nám zobral z rúk neviditeľný režisér, a hoci aj stojím pri
mikrofóne, som už len účastníkom a divákom tak ako ostatní. A s údivom sledujem, čo
sa deje. Cítim pritom, ako sa Boh dotýka sŕdc prítomných a svojím Duchom vytvára
spoločenstvo. Chlapi svedčia, robia pokánie, povzbudzujú sa, rozdávajú úsmevy, napĺňa
ich nádej a zmocňuje sa ich túžba bojovať za Božie veci. Je to osobitná milosť, pretože
by to tak vôbec nemuselo byť.
Je dôležité, keď túto osobitnú Božiu prítomnosť potvrdia aj ostatní účastníci. Na
stretnutí v Žiline kázal na sv. omši o otcovstve namiesto Mauricea kňaz, ktorý sa tam
objavil „náhodou“. Na prípravu nemal čas, ale žasol som nad tým, čo hovoril, a chlapi
jeho kázeň zhodnotili jednoznačne: „Toto bolo priamo od Ducha Svätého.“ V maličkom
gréckokatolíckom chráme v Stankovciach bolo veľmi pekné stretnutie, na ktorom boli
okrem mužov aj ženy a deti a sedem kňazov. Muži viedli, ženy a deti nasledovali a kňazi
sa aktívne pripojili. Zazdalo sa mi, že takto nejako mohla vyzerať Cirkev v prvých
storočiach, a keď Peťo povedal na záver do mikrofónu, že mu behal mráz po chrbte,
vedel som, že sme cítili to isté. Vo Svite boli najlepším potvrdením samotní muži, ktorí
rozdávali zo seba to najlepšie. Ich tváre na spoločnej fotografii podľa mňa prezrádzajú
všetko. Ďakujem Bohu za to, že som mohol byť v ich prítomnosti. Osobitne si vážime, že
bol medzi nami duchovný otec Ivan Ďuriš. Mnoho z toho pekného, čo sa udialo, si
neviem bez neho predstaviť. Nech mu Pán stonásobne nahradí veľkú obetu, ktorú
priniesol, aby medzi nás prišiel.
Dôležitú úlohu zohrala aj Panna Mária so sv. Jozefom, ku ktorým sme sa modlili
deviatnik ako prípravu. Stŕpli sme údivom, keď sme videli, komu sú zasvätené kostoly,
kde mali byť stretnutia: Zvestovaniu Pána, Sedembolestnej Panne Márii, Obetovaniu
Panny Márie, Ochrane Presvätej Bohorodičky a napokon vo Svite sv. Jozefovi.
Zvestovanie bolo na úvod a pre mňa znamenalo, že nás čakajú Božie veci.
Sedembolestná v mojich očiach symbolizuje bolesť, ktorú mnohí otcovia prežívame,
a súcit Márie s našimi krížmi. Okrem toho symbolizuje Slovensko a Božie plány na
obnovu otcovstva v našej krajine. Obetovanie Panny Márie je úplné odovzdanie Márie
Bohu, ktoré urobili jej rodičia Joachim a Anna. Toto predznamenalo jej vlastné Áno,
ktorým sa odovzdala do Božej vôle. Je to príklad pre nás otcov, ako skrze naše úplné
odovzdanie môžeme dosiahnuť, aby sa aj naše deti raz Bohu odovzdali a začali tak
štafetu požehnania, ktorou prelomíme kliatbu hriechu, ktorá ide často cez celé
generácie. Pretože diabol sa nebude nečinne prizerať, potrebujeme Ochranu Presvätej
Bohorodičky a vzor a podporu nášho patróna sv. Jozefa.
Žasol som, aj keď som si znovu prečítal všetky čítania, ktoré sme počas týždňa
,náhodne‘ otvárali na Modlitbách otcov. Pôsobia spolu ako jeden celok, v ktorom cítim
Božiu snahu opraviť Dávidovu chalupu, urobiť z nej nový chrám. K tomu potrebuje nás
otcov, aby sme robili pokánie a pod Ježišovým vedením, naplnení darmi Ducha Svätého,
robili všetko, čo nám ukáže. Ježiš nás považuje za svojich a prosí Otca, aby sme zostali
jednotní, aby sme vytvorili pevné spoločenstvo v Otcovom mene, v ktorom budú
prebývať Otec i Syn i Duch Svätý.
Vo Svite sme uvažovali, ako sa možeme stať dobrými otcami. Rezonujú vo mne
najmä tri veci. Tou prvou je úplné odovzdanie sa. Pri úplnom odovzdaní dávame Bohu
povolenie, aby vstúpil do nášho života a prevzal jeho vedenie vo všetkom. Pretože je to
úkon dôvery a lásky – do tej miery, ako to myslíme vážne, si Otec a Syn urobia príbytok
v našom srdci (porov. Jn 14, 23). Prítomnosť Otca v našom vnútri nás uzdravuje a učí
byť dobrými otcami. Druhá vec je obeta. Keď sa obetujeme ako otcovia, robíme to, čo
nám ukázal Syn – s láskou sa snažíme prijať naše kríže, aby naša obeta priniesla
požehnanie tým, ktorých milujeme. Napokon tretia vec je služba. Úlohou otca je byť
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hlavou rodiny, prvým, kto sa bude za ňu pred Bohom zodpovedať. Hlava domácej cirkvi
má svoj vzor v hlave celej Cirkvi a Ježiš nám hovorí jednoznačne: „Syn človeka
neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil“ (Mk 10, 45). Keď budeme vo svojich
rodinách slúžiť, prinášať obety a odovzdávať sa, budeme mať prirodzenú autoritu, ktorú
budú deti rešpektovať a obdivovať, ženy sa jej budú podriaďovať a možno s údivom
spozorujeme, že vedenie našej rodiny zobral do svojich rúk neviditeľný režisér, ktorému
to ide oveľa lepšie ako nám.
Mauriceov list zo 16. 10. (prečítaný účastníkom stretnutia vo Svite v sobotu 17. 10. ráno)
Milý Ivan,
som veľmi smutný, že nemôžem byť s Vami, ale som s Vami v Duchu.
Povedz, prosím, všetkým, ktorí ma poznajú, že sa modlím za vyliatie Ducha Svätého na
všetkých mužov vo Svite, aby sa stali skutočnými Božími služobníkmi a privádzali stále
viac a viac mužov do Modlitieb otcov, aby viedli mužov k tomu, aby sa stali skutočnými
mužmi, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť k svojim manželkám, deťom a k Cirkvi.
Modlím sa za osobitné požehnanie pre Vás všetkých. Budem si spievať pieseň TY SI
DOBRÝ PÁN (po slovensky), aby náš dobrý Pán pomohol a ochránil všetkých mojich
bratov.
Odpočívam doma a cítim sa o niečo lepšie, ale čakajú ma ešte ďalšie testy.
Boh Vás žehnaj
Maurice
Mauriceov list zo 17. 10. (tento list sme už nestihli prečítať vo Svite)
Milý Ivan,
dúfam, že tento list dostanete pred koncom stretnutia vo Svite.
Dajte, prosím, požehnanie na cestu späť do každodenného života všetkým, ktorí sa
zúčastnili na stretnutí, aby si ho odniesli domov k svojim rodinám a priateľom. Rodina je
najdôležitejšia jednotka na tomto svete a potrebuje byť chránená našimi modlitbami pred
útokmi zlého. A poproste mužov, aby sa modlili za všetkých kňazov, ktorí sú pod
takýmto útokom.
Zaželajte všetkým bezpečnú a modlitbou vyplnenú cestu domov a aby dostali všetky
dary Ducha Svätého, ktoré budú potrebovať vo svojom živote. Budem sa za Vás modliť.
S láskou
Maurice
Vaše dojmy zo Svitu
† Milí Ivan a Petr,
vďaka za Vaše svedectvo, veľmi ma to povzbudilo na ceste k väčšej odovzdanosti
Kristovi a jeho Cirkvi. Viac teraz Bohu odovzdávam svoje srdce, skôr ako by som si robil
svoje plány. Veľmi hlboko vnímam, čo ste povedali, že kostoly, ktoré ste navštívili, boli
zasvätené Panne Márii. Boh chcel nám všetkým povedať, ako mu viac patriť skrze
Pannu Máriu. Veľmi ma tiež, Ivan, oslovilo, čo si rozprával tesne predtým, ako sme sa
rozdelili do skupiniek, vedieť prijať kríž. Bolo to krátke, ale veľmi výstižné. Nech
dobrotivý Boh rozmnoží Vaše dary v službe blížnym. Prosím nebeského Otca, aby dal
svojho Ducha všetkým mužom, aby zápasili o svoju čistotu a tešili sa z daru, ktorý im
Boh daroval, a boli mužmi modlitby pred bohostánkom.
Žehná Vás
Marián (duchovný otec zo Skalice)
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P.S. V sobotu 17. 10. som vo Svite obetoval sv. omšu za všetkých mužov, ktorí tam
boli.
† Drahý Ivan, drahý Petr,
ďakujem za mail i foto. Super bolo vo Svite. Dúfam, že môžem poznať ešte viac MO v
Bratislave.
V Kristovi
P. Thiemo (duchovný otec z Nemecka, teraz pôsobiaci na Slovensku)
† Veža, veža požehnania. Pán je nádherný a úžasný!!!

Jano

† Milý Petr,
vďaka za mail i foto. Vďaka za všetko, čo robíš pre MO na Slovensku. Odovzdaj,
prosím, moje poďakovanie aj Ivanovi a ostatným, ktorí priložili ruku a najmä srdce k
dielu, aby MO fungovali a uskutočnilo sa aj stretnutie vo Svite. Nebyť Vás, tak sa teraz
niekde modlíme ako otcovia na iných stretnutiach (so starenkami v kostole ap. /= žart/) a
nie na MO!
S mojím krátkym vystúpením – odkazom pre bratov otcov z MO – som mal vo chvíli,
keď som sa rozhodol, pod vplyvom Ducha, odovzdať môj pohľad na MO a na našu úlohu
otcov v spoločnosti a v rodine, veľký problém. V tom okamihu ma duch zlého začal
decimovať a deptať, aby som nevystúpil. Vstával som na viackrát a mal som s tým veľký
problém, čo inokedy nemávam. Uvedomil som si to až neskôr, keď som pátral po tom,
prečo som taký zničený a oslabený. Počas sv. omše som sa dával do poriadku a
preplakal som zoslabnutý pol omše, kým mi to prišlo, čo sa dialo. Na útoky zlého zo
známych smerov som ako otec už dosť zvyknutý, ale pred takou veľkou skupinou otcov
som vypovedal prvý raz. Dačo podobné, ale v menšom, som zažil v čase, keď som ako
nováčik vystúpil na treťom/štvrtom stretnutí MO Trnava - Tulipán, aby som navrhol
chlapom, aby sme sa stretávali na MO každý týždeň.
Môj odkaz bratom otcom z MO:
Drahí bratia otcovia, nadväzujem na výpovede otcov predo mnou: Ďakujem svojmu
otcovi, že ma nevybavil do života Živou Vierou v Živého Krista, a tak zanechal vo mne
prázdne miesto, ktoré som mal potrebu zaplniť hľadaním Toho Pravého.
Brat z Česka hovoril predo mnou, že „viera sa nededí, viera je dar!“ Ja k tomu chcem
pridať len toľko, že vďaka nám a našim modlitbám naše deti vedia o tom, aký je to
mocný dar, a vedia, o čo treba prosiť. Vedia, že si to majú od Nášho Pána prosiť a pýtať
... a dostanú!
Je dôležité, aby sme si uvedomili svoju úlohu – úlohu otcov vo svojich rodinách – ako
tých, cez ktorých Pán koná, a tých, ktorým bola cez Pána daná moc pôsobiť v našich
rodinách. A nielen pôsobiť, ale ich aj uzdravovať. My sme tí, ktorí môžu prosiť o
odpustenie hriechov našich predkov (napr. aj cez úmysel sv. omše), o uzdravenie celého
rodu a požehnávať až do štvrtej generácie pred nami a po nás. Uvedomme si túto svoju
moc a zodpovednosť pre naše rody. Uvedomme si, že my sme povstali tým, že sme sa
začali modliť v MO, aby sme zastavili pôsobenie hriechu a zlého v našich rodinách a
rodoch. Aby si na nás s úctou spomínali naše deti, vnuci, pravnuci s odvolaním sa a so
spomienkou na nás – „To dedko Peter (...) založil dedičstvo uzdravenia a položil jeho
základný kameň v našom rode!“ Bohu vďaka!
Požehnanie pre Teba a Tvoju rodinu!!!
Tvoj Peter Hanšut, MO Trnava - Tulipán
† Zo spravodaja sme sa dozvedeli, že sú ešte voľné termíny na stretnutie s Mauriceom,
tak sme sa rozhodli pozvať ho do našej farnosti Tesárske Mlyňany. V nedeľu sme sa
dozvedeli, že nepríde, no i tak do farnosti prišli Ivan a Peter. Keďže sme dali vedieť aj do
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okolitých farností, na toto stretnutie spojené so svätou omšou sa nás mužov zišlo asi
päťdesiat. Po svätej omši sme si za účasti Ivana a Petra predviedli, ako sa treba modliť
modlitby otcov, a za toto stretnutie patrí veľká vďaka i kňazom koordinátorom Modlitieb
otcov ako aj tým, čo toto stretnutie pripravili.
V sobotu ráno sme cestovali na celoslovenské stretnutie Modlitieb otcov do Svitu.
Cesta autom bola pokojná, vyplnená modlitbou a rozprávaním, takže sme prišli včas na
program, ktorý (s Mauriceom duchovne prítomným) bol zaujímavý a obohacujúci určite
pre všetkých účastníkov. V programe bola sv. omša, prednáška, skupinky a zdieľanie.
Tento program sme ukončili v nedeľu obedom. Po obede a rozlúčení sme sa vracali
domov. Počasie bolo príjemné a my plní dojmov sme sa pomodlili za šťastný návrat
domov. Za Banskou Bystricou sme počuli podozrivé klepanie nášho motora, ale
nevenovali sme mu veľkú pozornosť. Cesta nám ubiehala dobre, ale klepanie bolo čoraz
väčšie. Napriek všetkému sme prišli do Zlatých Moraviec, kde sme pozreli motor a videli
sme hádzať jednu remenicu. Keďže do Tesárskych Mlynian to je iba 7 km, pokračovali
sme v ceste a šťastne sme ju ukončili. Na druhý deň, keď som šiel naštartovať auto, sa
remenica rozsypala a auto bolo nepojazdné. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho ochranu na
tejto ceste.
MO Tesárske Mlyňany

Svit 17. 10. 2009, po sv. omši v Kostole sv. Jozefa. Na stretnutí sa zúčastnilo 89 mužov, z nich 6
kňazov. Všimnite si Pannu Máriu, ako na nás nenápadne dohliada.
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Milí otcovia,
mnohí sa pýtate na piesne zo Svitu. Pokúsime sa zohnať ich texty, prípadne zvukové
nahrávky MP3 a umiestnime ich na naše stránky (www.modlitbyotcov.sk). Ak máte
fotografie zo stretnutí, pošlite nám ich a tiež ich môžeme zavesiť na stránky MO. Radi by
sme vás upozornili aj na termín veľkého stretnutia MO v Českej republike. Bude 30. 4. –
2. 5. 2010 v Domě setkání v obci Albeřice v Krkonošiach http://www.setkani.org/.
Záujemcovia zo Slovenska sa môžu nahlásiť nám a my dáme vedieť českým
koordinátorom. Termín uzávierky prihlášok zatiaľ nebol stanovený.
Chceme vás tiež povzbudiť k organizácii regionálnych stretnutí MO. Zvyčajne ide
o jeden večer, na ktorý sú pozvaní chlapi z miest vzdialených maximálne cca hodinu
cesty od miesta konania. Takto to funguje (raz za rok) v Žiline, Trnave a myslím, že aj
v Trebišove a Bardejove. Prvé stretnutie v Bratislave je plánované na stredu 20.01. 2010
o 20.00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch v Bratislave
-Karlovej Vsi. Tieto stretnutia sú pekným povzbudením vo viere a posilnia lokálne
a regionálne priateľstvá.
Vítame nové skupinky MO, ktoré vznikli v Košiciach a v Drienovskej Novej Vsi!
Prosíme vás, ak založíte novú skupinku, aby ste nám poslali kontakt na jej
koordinátorov, aby sme vám mohli posielať spravodaj MO. Tiež sa nám ozvite, ak do
niektorej skupinky spravodaj nedostávate.
Prosíme o modlitbu za Mauricea, ktorého čaká v januári operácia - aby sa vydarila a
aby bol čo najskôr fit. Rovnako prosíme o modlitbu za uzdravenie Michala, chlapca,
ktorý spadol z hradu Lietava.
Želáme vám požehnaný nový rok, nech na vás spočinie duch Pánov!
Pane, chceme Ti ďakovať za všetko, čo robíš v našich rodinách, v našich životoch, v
nás samých. Chceme Ti ďakovať za naše manželky a deti, za toto spoločenstvo a za
Tvoj úžasný plán spásy s každým z nás. Chceme Ti ďakovať za to, že s nami počítaš, a
že každý z nás je pre Teba veľmi dôležitý. Ďakujeme Ti za Tvoju dôveru a prosíme o
Tvoje požehnanie pre nás všetkých, pre celé toto spoločenstvo, pre všetkých otcov,
mamy a ich deti. Amen
Ivan a Petr

Modlitby otcov z komunity Útecha
Spojení v modlitbe
Mauriceov spravodaj č. 6

október 2009

Nedávno sme oslavovali sedem rokov komunity Útecha v našom centre v Sevenoaks.
Je to štrnásť rokov od vzniku Modlitieb matiek a deväť rokov od vzniku Modlitieb otcov.
Možno by niektorí z vás chceli poznať históriu Modlitieb otcov.
Na začiatku, po vzniku Modlitieb matiek, sa na nás začali obracať muži s otázkou: ,A
čo my muži?' Tak sme sa za to modlili jeden víkend v našom komunitnom dome. Dostali
sme poznanie, že tak ako svätý Jozef bol vodcom, ochrancom a posilou pre Svätú
rodinu, tak muži majú byť oporou pre svoje rodiny, ale tiež sa majú modliť za ochranu
Modlitieb matiek. Potom muži z nášho spoločenstva odišli do modlitebne a každý sa

6

vrátil s riadkom modlitby, z ktorých sa potom, ako sme ich spojili, stala každodenná
modlitba otcov. Sme si istí, že toto bolo priamo od Pána. Priniesla veľa požehnaní. Sme
si istí, že oveľa viac mužov bude odpovedať na pôvodnú víziu Modlitieb otcov modlením
sa tejto každodennej modlitby. Každodenná modlitba otcov sa nachádza v knižočke,
ktorá obsahuje ďalšie modlitby pre tých, ktorí sa chcú modliť v skupinkách. Ak
potrebujete niekoľko nových kartičiek s každodennou modlitbou otcov, dajte mi, prosím,
vedieť.
Teraz niekoľko informácií o udalostiach z minulého roku:
Člen jednej škótskej skupinky, ktorý je takmer slepý, založil skupinku vo svojej farnosti
po tom, čo navštívil stretnutie v dedinke Dalmally (v Škótsku). Neskoršie mi povedal: ,Od
chvíle, keď sa ma Boh dotkol svojím Duchom Svätým počas piatkovej svätej omše, som
vedel, že tento víkend bude výnimočný, a ďakujem a chválim Ježiša za to, že ma
priviedol k tomu, aby som sa pripojil k Modlitbám otcov.'
Máme nové skupinky alebo záujem o MO z Jordanstown neďaleko Belfastu, Lutonu,
Great Barr pri Birminghame, Brommy vo Švédsku, Viedne, Glengormley v Škótsku,
Newton Aycliffe v Anglicku, Londýne SE21, Windlesham v Anglicku, Lagose v Nigérii,
Cambridge v Anglicku, Ontáriu v Kanade, Copdocku pri Ipswichi v Anglicku, Eferdingu v
Rakúsku, Hale Barns Cheshire v Anglicku a z mnohých ďalších miest.
Minulý rok som pri návšteve mojej dcéry, ktorá žije v Sydney, navštívil niekoľko miest na
východnom pobreží Austrálie. Pomáhala mi Rosa, koordinátorka Modlitieb matiek, a tiež
Kim a Libby, ktoré pracujú vo Wollongongskej diecéze. Dlhujem týmto dámam vďaku a
uznanie za ich milú a neúnavnú pomoc pri mojom pobyte v Austrálii.
Navštívil som aj Slovensko, kde teraz funguje 40 skupiniek. Naši koordinátori na
Slovensku – Ivan a Petr – sa venujú tejto službe niekoľko rokov. Plánujú tiež obnovu raz
za rok vo Svite, nádhernom meste pod Vysokými Tatrami, ktoré sú súčasťou
Karpát. Otec Ivan je tam vždy tiež a neúnavne nás podporuje. Prosím vás o modlitbu za
neho a jeho mamu, ktorá nedávno zomrela.
Tento rok som navštívil Českú republiku a náš koordinátor Jan ma zobral do niekoľkých
miest na Morave, aby som prehovoril vo farnostiach. Bol som vrelo privítaný a
povzbudený nadšením mužov, ktorých som tam stretol.
Tiež som bol pozvaný Eddiem, aby som prehovoril k mužom v Brentwoode v Essexe.
Mali sme dobrý ohlas a dúfame, že sa začnú modliť každodennú modlitbu otcov.
Nedávno som sa vrátil z Newton Ayclliffe v Durhame. Mal som radosť z návštevy
a našiel som tam niekoľko nových priateľov. Veľká vďaka patrí Hayley a Stephenovi a
ich priateľom, ktorí stretnutie pripravili a starali sa o mňa počas mojej návštevy.
Žiaľ, pre nedávnu chorobu nie som v súčasnosti schopný prijímať pozvania na ďalšie
návštevy.
Túto modlitbu mi poslala Sára, členka komunity Útecha, napísala ju na celonočnej
adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou počas tohtoročnej turíčnej vigílie:
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,Pane, buď so mnou v tichu noci a prehovor ku mne v tichu tvojej prítomnosti. Pokorený
tvojou nesebeckosťou kladiem všetko pred teba na oltár a podriaďujem sa tvojmu
volaniu. Osvieť ma na úsvite nového dňa a pošli ma von s darmi tvojho Ducha Svätého.
Amen.‛
Niekto mi nedávno poslal túto modlitbu (ospravedlňujem sa autorovi, že som zabudol
jeho meno!):
Akýkoľvek je tvoj kríž a tvoja bolesť horká,
po daždi vždy prídu teplé lúče slnka.
Možno zakopneš a možno príde aj pád,
na tvoje volanie však Boh vždy odpovie rád.
Vie o každej bolesti srdca, vidí každú slzu;
jediné jeho slovo utíši každú obavu, rozptýli hrôzu.
Tvoje žiale veľké môžu trvať celú noc,
ale s prvým ranným svetlom stratia svoju moc.
Spasiteľ čaká tam niekde hore,
aby ti dal svoju milosť a svojej lásky more.
Prosím, aby ste mi dali vedieť každú zmenu vo vašej adrese alebo ak máte e-mailovú
adresu, o ktorej neviem.
Nech Boh naplní vaše dni požehnaním. Maurice
Fathers Prayers of the Solace Community
P.O. Box 416
Sevenoaks, Kent TN14 6WE
Telephone/fax: +44(0)1959532505
Email: maurice@fathersprayers.co.uk
Web Page: http://www.fathersprayers.org
Dôveruj Mu v každej chvíli – On vie čo je pre nás najlepšie.
__________________________________
Kontakt na Modlitby matiek
P.O.Box 137, 850 00 Bratislava 5
modlitbymatiek@yahoo.com
Tel./fax: 02/6241 2629
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, ak aj vy máte 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.
Ak chcete prispieť na naše aktivity, nové číslo nášho účtu v Tatrabanke je: 2611582395, kód
banky 1100.
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