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Nový termín národného stretnutia Modlitieb otcov vo Svite: 11. – 13. novembra 2011  
 
 
...podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Panny Márie 
 

Kedysi som premýšľal o Svätej rodine asi takto: Dieťa – pravý Boh z pravého Boha, matka – 
Kráľovná neba, Ruţa duchovná, otec – tesár z Nazareta. Cítil som tam akýsi nepomer. Sv. Jozef 
vyzeral v mojich očiach ako nevýrazná hlava rodiny. Jeho panictvo mu imidţu nepridalo, a tak 
som inšpirujúce vzory hľadal radšej inde. Dnes som rád, ţe sa môj pohľad zmenil. Dôleţitý kľúč 
vidím v slovách blahoslaveného Jána Pavla II.: „Boh vo svojom najhlbšom tajomstve nie je 
samotár, ale rodina, pretoţe má v sebe otcovstvo, synovstvo a podstatu rodiny, ktorou je láska“ 
(Puebla, 1979). Ľudská rodina má preto mimoriadne postavenie v Boţom pláne – mala by 
poskytovať ţivý obraz Boţej lásky, hovoriť svetu o tom, ţe Boh je rodina. Vo Svätej rodine sme 
dostali dokonalý obraz. Boh do nej vloţil svojho jediného Syna a Pannu Máriu, svoje najväčšie 
poklady, a zveril ich – tesárovi z Nazareta.  

Jozef bol, zdá sa, chudobný a v duchovných veciach formálne nevzdelaný. Z ľudského 
pohľadu asi nie dobrý kandidát na hlavu Svätej rodiny. Boh si ho však vyvolil (ako to vidím teraz) 
pre jeho spravodlivosť, čistotu, vieru, pokoru, prácu s Boţím poţehnaním a poslušnosť Bohu vo 
vedení rodiny. Zhodou okolností sa práve tieto čnosti vytrácajú z tohto sveta. 

Spravodlivosť je veľká čnosť. Spravodlivý dáva Bohu a blíţnemu, čo mu patrí. Teší sa dôvere 
ľudí a Boţej priazni. Spravodlivý je vo vzťahu k Bohu človekom modlitby. Modlitba zúrodňuje jeho 
dušu a pripravuje ju na veľké milosti. Jozef veľa rokov hľadel na Máriu a na Jeţiša a 
kontemploval veľké tajomstvo v nich ukryté. Bola to večná adorácia. 

Zo spravodlivosti vyplývajú ďalšie čnosti. Jeho viera bola veľká, lebo dokázal povedať „áno“ 
podobne ako Mária, odovzdal sa celý Bohu v dôvere, ţe ho ako dobrý Otec prevedie cez všetky 
ťaţkosti. Jeho viera bola veľká aj preto, ţe nikdy nevidel zázraky, ktoré sprevádzali Jeţišovo 
účinkovanie. 

Jozef bol pokorný. Veľké tajomstvo svojej rodiny a svojho poslania zachoval. Chránil tak svoju 
rodinu a to bolo pre neho viac ako uznanie ľudí. Jozefova pokora bola skúšaná aj cez jeho 
chudobu. On, z rodu kráľovského, musí ţobrať o nocľah v Betleheme a napokon odmietnutý sa 
uchýliť do maštale. Čo by vám napadlo na jeho mieste? Ţe ste zlyhali, ţe na to nemáte, ţe iní 
muţi by mali svoje kontakty? 

Jozefova čistota zrkadlí Máriinu čistotu a pripomína nám, ţe pre muţa je ţena nádherná a 
hodná milovania, aj keď nám z nejakých dôvodov práve odoprela sexuálne zblíţenie. 

Jozef poslúcha Boha. Je mu jasné, ţe on má viesť svoju rodinu, ţe ju má milovať, ochraňovať, 
zabezpečovať, slúţiť jej, obetovať sa za ňu a to všetko ako prvý. Nečaká, ţe to urobí niekto iný. 
Jozef je muţ činu. Nesleduje však vlastné myšlienky, ale upiera svoj duchovný zrak na Boha a 
koná Jeho vôľu. Je to pravý prorok. 

Obrovská výzva pre muţa je milovať svoju rodinu tak, aby rozumel aj najjemnejším 
záchvevom srdca svojej manţelky a svojich detí a zároveň bol dostatočne rozhodný a 
nekompromisný v ich ochrane pred nebezpečenstvami zvonku. Citlivosť a sila. Jozef toto 
dokázal, pretoţe s ním bol Boh, ktorý je láska i moc. Dokázal milovať tak, ţe chápal jemné 
zákutia Nepoškvrneného Srdca Márie, a bol silným muţom, ktorý ochránil dva najväčšie poklady, 
ktoré mu Boh zveril. Ak za muţa hovorí pohľad na jeho ţenu a deti, Jozef obstál dobre.  

Aj ţeny, ktoré Boh zveril nám, sú poklady, ruţe duchovné. Moţno nie vţdy to tak vidíme, ale 
tak to je, taký je plán. A naše deti sú Boţie deti a my sme hlavy rodín. To, čo potrebujeme, je 
spravodlivosť, viera, čistota, pokora a poslušnosť Bohu. Tento svet to neoceňuje, ale 
„Spravodlivým ţiari svetlo v temnotách... Vo večnej pamäti bude spravodlivý... jeho moc a sláva 
budú stále rásť“.  
 
Svätý Jozef, oroduj za nás! 
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Milí bratia, 
 

sme radi, ţe sa vám môţeme opäť prihovoriť. Náš program v tomto roku vyzeral takto (radi by 
sme sem doplnili aj veci od vás, ale tentoraz sme nič nedostali): 
21. januára           Oravská Lesná (predstavenie MO) 
28. – 30. januára  Star House, Anglicko (prvé medzinárodné stretnutie koordinátorov) 
17. marca             Ţilina/Hájik (regionálne stretnutie, sviatok sv. Jozefa), čítanie (Mt 1, 18 – 21) 
25. – 27. marca    Rajnochovice (národné stretnutie MO v Českej republike) 
20. mája               Nesluša (predstavenie MO) 
29. mája               Piešťany (predstavenie MO na sv. omši) 
14. júna                Bratislava (stretnutie koordinátorov za MM, MO a Deti viery z Čiech a SR) 
27. júna                Budatín (za ţilinské misie) 
8. júla                   Vlčince (za ţilinské misie) 
5. augusta            Hájik (za ţilinské misie) 

Pekné spomienky si odnášame z Oravskej Lesnej, kde bolo snehu ako v rozprávke a v kostole 
nás počúvalo veľa chlapov. Pokračovali sme pohostením na fare, kde sme sa od pána farára 
dozvedeli, ţe u nich fungovala skupinka muţov, ctiteľov Boţského Srdca Jeţišovho, uţ niekedy v 
roku 1890. Modlitbami otcov sme nadviazali na túto tradíciu a od našej návštevy tam funguje 
pekná a početná skupinka.  

Veľmi zaujímavé to bolo v Nesluši pri Kysuckom Novom Meste. V kostole nás čakalo asi šesť 
chlapov a niektorí sa do nás zhurta pustili, ţe sme to slabo zorganizovali, keď (takmer) nikto 
neprišiel. Chvíľu sme predýchavali toto netradičné privítanie, ale potom sme sa s dôverou pustili 
do modlitieb a Pán nás odmenil – Duch Svätý nás všetkých zjednotil a preţili sme nádherné 
chvíle v Boţej prítomnosti, v ktorej sme sa nehanbili ani za slzy. Chlapi nás odprevádzali slovami, 
ţe toto by sme mali šíriť po celom Slovensku. Vďaka vám, Neslušania, boli ste pre nás veľkým 
povzbudením!  

Medzinárodné stretnutie koordinátorov MO v Anglicku bolo veľmi dôleţité. Píšeme o ňom na 
inom mieste niţšie.  

Na sviatok sv. Jozefa sme zorganizovali tradičné regionálne stretnutie MO na Hájiku. Tentoraz 
bol hosťom na sv. omši Juraj Sedláček, kňaz z UPC Trenčianskej univerzity, autor knihy 
„Otcovstvo – problém alebo výzva?“. Okamţite si nás získal a zotrval s nami aţ do konca našich 
modlitieb. Pozoruhodným momentom bolo, keď sme pri čítaní Sv. písma náhodne otvorili Mt 
(1,18 – 21) – riadky o sv. Jozefovi.  

V Rajnochoviciach na národnom stretnutí MO v ČR nás bolo asi päťdesiat, z toho osem 
Slovákov. Veľmi na mňa zapôsobilo svedectvo Ivana Slamku z Povaţskej Bystrice o jeho 
obrátení a ţivote viery. Ďakujem Pánovi za to, ţe sú takí chlapi medzi nami. Radosť som mal z 
kňazov – Josefa Červenku a pátra Šebestiána. Josef je ako oheň, chrlí plamene a Duch 
poţehnáva jeho slová, Šebestián je pokorný a tichý, ale keď prehovorí, človek ţasne. Viac o 
tomto peknom stretnutí si môţete prečítať na http://www.modlitbyotcu.cz (zpravodaj MO č. 5). 

V júni sme začali stretnutia MO s osobitným úmyslom za ţilinské misie (10. – 23. októbra 
2011). Stretávame sa raz mesačne ţilinské skupinky MO, občas sa k nám pridajú aj chlapi z 
okolia Ţiliny. Modlíme sa podobne ako pri beţných stretnutiach, ale čítame aj niektoré pekné 
modlitby za iných muţov z druhej polovice kniţky a do košíka odovzdávame v ten deň najmä 
muţov, ktorým zo srdca ţeláme Pánov milosrdný dotyk počas misií. Misie sú veľkou udalosťou a 
dôleţitú úlohu pri nich zohrávajú práve muţi. Kvôli tomu sme preloţili aj termín nášho veľkého 
stretnutia MO vo Svite – 3. marca sme vám mejlom oznámili termín 14. – 16. októbra, ktorý teraz 
meníme na 11. – 13. novembra.  Dúfame, ţe počasie nám bude priať a ţe sa opäť zídeme v 
peknom počte na Pánovu slávu. Na stretnutí sa pozrieme bliţšie na úlohu muţa v rodine podľa 
príkladu sv. Jozefa. 

Podľa asi mesiac starých správ sa Mauriceovi polepšilo do tej miery, ţe si trúfol cestovať na 
charizmatickú konferenciu do Walsinghamu v Anglicku, kde sa pred 15 rokmi zrodili Modlitby 
matiek, a vyjadril veľkú túţbu cestovať ešte raz na Slovensko. Daj Boţe! 
 
Ivan a Petr 
 
 

http://www.modlitbyotcu.cz/
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Milí otcovia, 
 

chcem vám napísať pár riadkov o prvom medzinárodnom stretnutí koordinátorov Modlitieb 
otcov v Anglicku (28. – 30. januára 2011). V komunitnom dome nášho spoločenstva Útecha sa 
zišlo asi 20 muţov, z toho jeden zástupca z Ruska, jeden z Belgicka, piati z Holandska, traja z 
Čiech, dvaja zo Slovenska a zvyšní boli domáci. Chýbal koordinátor Francúzska Pierre. Na našu 
veľkú radosť sa na stretnutí ukázal Maurice, aj keď len na jeden deň (sobota). Privítala nás 
Veronica, Mauriceova sestra, zakladateľka Modlitieb matiek, ktorá bola našou hostiteľkou, 
pretoţe v komunitnom dome Star House ţije. 

Očakávali sme, ţe na stretnutí sa bude hovoriť o Mauriceovom nástupcovi, ale pozreli sme sa 
aj na stav MO v jednotlivých krajinách, či postupujeme jednotne a v súlade s Boţou vôľou, či 
netreba niečo zmeniť na našich stretnutiach, prípadne na kniţkách MO. Skrátka, preverovali sme 
základy, na ktorých stojíme. Prekvapilo ma to, ale ukázalo sa, ţe to bolo Boţie riadenie. 

V sobotu sme začali tým, ţe po sv. omši sme postupne predstavili MO v jednotlivých 
krajinách. Chlapi na mňa urobili veľmi dobrý dojem. Holandsko (sedem skupiniek) je v dobrých 
rukách a rovnako aj Anglicko, napriek tomu, ţe tam zatiaľ veľa skupiniek nemajú. Veľkú radosť 
som mal z Rusa Andreja. Tí, ktorí sa modlíte za ruských muţov (pred pár rokmi nás o to prosila 
koordinátorka MM Galina), sa určite potešíte, ţe v priebehu posledných dvoch rokov tam vzniklo 
prvých šesť skupiniek MO. Veľké vzdialenosti medzi muţmi riešia niekedy originálne: Andrejova 
moskovská skupinka má člena na Sibíri, ktorý sa modlí s nimi cez telefón tak, ţe sa počujú všetci. 

Po tomto predstavení sme sa rozdelili do skupiniek, kde sme skúmali, či kráčame v MO po 
správnej ceste. S veľkou zvedavosťou a postupne aj radosťou som počúval muţov v našej 
skupinke (Andrej, dvaja Holanďania, Angličan a ja). Vysvitlo, ţe skupinky a čas v nich strávený 
povaţujú muţi za veľmi vzácnu vec a modlitby v kniţke za dar od Boha. Zhodli sme sa aj v 
menších veciach, napr. ţe najlepšie je, keď sa stretávame raz do týţdňa, alebo ţe by nás nemalo 
byť v skupinke viac ako osem (Andrej nám vysvetlil, ţe ruská armáda je budovaná tak, ţe na 
kaţdých sedem muţov je jeden veliteľ – tak je komunikácia najefektívnejšia). Skrátka, zhodli sme 
sa na všetkom podstatnom, najmä na tom, ţe vlastne netreba meniť nič. Keď sme sa podvečer 
zišli všetky skupinky, vysvitlo, ţe zo všetkých prišiel vzácne jednotný odkaz – v Modlitbách otcov 
postupujeme správne. Toto potvrdenie, ktoré prišlo od Pána cez muţov z rôznych krajín, bolo pre 
nás veľmi dôleţité. 

Jedna nová vec je, ţe by sme mali dávať väčší dôraz na kaţdodennú modlitbu otcov, s ktorou 
bol od začiatku spojený prísľub poţehnania pre tých, ktorí sa ju budú modliť. Modlitbu vytlačíme 
samostatne na kartičke a budeme ju šíriť medzi muţmi, osobitne tými, ktorí nemôţu chodiť do 
skupiniek, prípadne váhajú. 

Maurice všetko pozorne počúval, hovoril menej. Fyzicky je slabý, ale dokázal stáť najmenej 15 
– 20 minút počas spievaných chvál. Hovoril, ţe bol vo fáze, keď nedokázal pohnúť takmer 
ţiadnym svalom, ani len preberať prstami ruţenec, len bezmocne leţať. Pochopil to ako výzvu 
nanovo sa úplne odovzdať Pánovi. Keď to urobil, naplnil ho hlboký pokoj a dokázal čerpať radosť 
z modlitby. Veronica potvrdila, ţe tvár mu vtedy priam ţiarila. Maurice pozdravuje chlapov na 
Slovensku a napriek tomu, ţe to nevyzerá byť moţné, túţi ešte raz prísť do Svitu. Za vás 
všetkých sme mu zaspievali pieseň Ty si dobrý Pán. Maurice spieval s nami. Ja som uţ predtým 
povedal prítomným o mnohých dobrých veciach, ktoré sa udiali v Modlitbách otcov na Slovensku 
vďaka Mauriceovi. Potom nadišiel moment poďakovania Mauriceovi za všetko, čo urobil pre 
Modlitby otcov, a na jeho podnet sme prikročili k hľadaniu jeho nástupcu. Maurice nás vyzval, aby 
sme počúvali Ducha Svätého, a viac do toho nezasahoval, pretoţe odišiel domov. Na druhý deň 
sa chystal sobášiť svoju vnučku. Prvé kolo volieb, v ktorom mal kaţdý na svoj lístok napísať buď 
svoje meno (ak cíti, ţe ho Pán volá za medzinárodného koordinátora), alebo nič (ak to necíti), 
bolo neúspešné. Všetky lístky boli prázdne. Rozišli sme sa s tým, ţe na ďalší deň budeme 
pokračovať. 

V nedeľu po sv. omši sme mali Modlitby otcov, nechajúc voľby bokom. Bol som s tým veľmi 
spokojný, v modlitbách som cítil pokoj a vzácnu jednotu, ktorú sme vytvorili. Keď sme skončili, 
nemali sme uţ veľa času, ale bol som presvedčený, ţe najdôleţitejší bod pred voľbou sme práve 
urobili. Počas nasledujúcich 20 minút sme boli ticho a ten, kto cítil, ţe ho Pán povoláva k nejakej 
sluţbe pre MO vo svete, sa postavil a povedal, čo cíti. Pár chlapov povedalo, ţe by mohli pomôcť 
s najnutnejšou agendou, ktorou je odpovedanie na mejly, posielanie kniţiek MO a údrţba 
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webovej stránky MO, za Mauriceovho nástupcu sa však nehlásil nikto. Ja som povedal, ţe 
môţem pomôcť podelením sa s muţmi vo svete o veci, ktoré sa udiali v MO na Slovensku, 
prípadne pomôcť muţom v susedných krajinách. Napokon sme sa rozišli s tým, ţe koordinovanie 
na jeden rok zoberú Holanďania a o rok sa znova stretneme a uvidíme, čo Pán pre nás pripraví. 

Chcem sa z celého srdca poďakovať všetkým, ktorí ste sa za nás modlili alebo postili, bolo to 
veľmi dôleţité a cítili sme vašu podporu najmä v zloţitejších chvíľach. Vtedy som si hovoril, vďaka 
Ti, Pane, za všetkých, čo sa za nás modlia, veľmi to potrebujeme... je to veľká sila! 

Na záver ešte jeden dôvod pre úplné odovzdanie sa Pánovi od Veronicy: Keď sa odovzdám 
Bohu na osemdesiat percent a potom sa niečo stane, tak sa trápim, či to bolo tých Boţích 
osemdesiat alebo mojich dvadsať percent. Keď sa úplne odovzdám, viem, ţe je to z Boţej vôle.      

                                                                                                                                      Ivan 
 
Kresťanský horoskop 
Jediným znamením kresťanského horoskopu je Baránok. Je to veľká milosť byť narodený v tomto 
znamení (1 Pt 1,19).  Ten, kto sa narodil od 1. januára do 31. decembra, je v znamení Boţej 
milosti. „Veď zjavila sa Boţia milosť na spásu všetkým ľuďom“ (Tit 2, 11). 
Dominantná hviezda: Ţiariaca zornica. Slnko svietiace od východu, ktoré k nám zostúpilo z 
nebeských výšin (Lk 1, 78). 
V láske: Vţdy má istotu Boţej prítomnosti a lásky. „Nič nás nemôţe odlúčiť od Boţej lásky, ktorá 
je v Kristovi Jeţišovi, našom Pánovi“ (Rim 8, 39). 
Cestovanie: „Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz aţ naveky“ (Ţ 121, 8). 
Zdravie: „O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky 
prednášajte svoje ţiadosti Bohu“ (Flp 4, 6). „Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci 
oţijú v Kristovi“ (1 Kor 15, 22). 
Práca: „Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, len otvor oči a máš chleba dosýta“ (Prís 20,13). „V 
horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúţte Pánovi“ (Rim 12, 11). „Sluţby sú rozličné, 
ale Pán je ten istý“ (1 Kor 12, 5). 
Peniaze: „Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám“ (Flp 4, 11). „Môj Boh splní kaţdú vašu túţbu 
podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Jeţišovi“ (Flp 4, 19). 
Dôležité dátumy: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu kaţdé úsilie pod nebom“ (Kaz 3, 1). 
Dôležité udalosti vo svete: „Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa 
neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec“ (Mt 24, 6). „Toto evanjelium o kráľovstve sa 
bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom“ (Mt 24, 14). 
Stretnutia: „Potom Pán, Boh, povedal: Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, 
ktorá mu bude podobná“ (Gn 2, 18).  
Osobný život: „V tvojich rukách je môj osud. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a 
prenasledovateľov“ (Ţ 31, 16). „Vieme, ţe tým, čo milujú Boha, všetko slúţi na dobré; tým, čo sú 
povolaní podľa jeho rozhodnutia“ (Rim 8, 28). 

__________________________________ 

Kontakt na Modlitby otcov 
Ivan Melo:    tel. 041/566 2156, Stodolova 12, 010 15 Ţilina          
Petr Maxa:   info@modlitbyotcov.sk, www.modlitbyotcov.sk    
 
Kontakt na Modlitby matiek 
P. O. Box 137, 850 00 Bratislava 5          
modlitbymatiek@yahoo.com, www.modlitbymatiek.sk, Tel./fax: 02/6241 2629     
 
Milí otcovia, ak aj vy máte záujem o spoločné modlitby otcov, napíšte (alebo mejlujte) nám. Radi 
vám (zdarma) pošleme útlu kniţku Modlitieb otcov, z ktorej máme veľkú radosť, a tieţ ďalšie 
spravodaje a informácie. Kniţka okrem iného slúţi 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 Tatra banke je: 2611582395, kód 
banky 1100. 

mailto:modlitbymatiek@yahoo.com
http://www.modlitbymatiek.sk/
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Celoslovenské stretnutie Modlitieb otcov 11.-13.11. 2011 vo Svite 
 

Priatelia, chceme Vás všetkých vrelo pozvať na celoslovenské stretnutie MO do Svitu. Témou 
stretnutia vo Svite bude úloha muža v rodine podľa príkladu sv. Jozefa. Radi uvítame aj tých, 
ktorí uvaţujú o tom, ţe by sa začali modliť MO. Stretnutie vo Svite bolo zatiaľ vţdy veľmi 
poţehnané. Cítime na ňom veľkú Boţiu blízkosť a vzájomné povzbudenie vo viere. Kaţdoročne 
prichádza na toto stretnutie viacero kňazov. Účasť kňazov je však podmienená vhodným 
termínom a tieţ aj tým, ţe zväčša diecézni kňazi sú najmä v piatok a v nedeľu vo svojich 
farnostiach dosť vyťaţení. Preto sa nám treba modliť za účasť kňazov na tomto stretnutí. Tieţ by 
sme boli radi, keby ste mohli osobne pozvať kňazov z vašich farností.  

Ponúkame Vám predstavenie MO vo vašich farnostiach týţdeň pred stretnutím MO vo Svite, 
t.j. od pondelka do štvrtka 7.-10.11. Tieto stretnutia bývajú veľkým duchovným povzbudením a 
nie sú náročné na organizáciu.  

Kaţdoročne k nám prichádzal na týţdeň zakladateľ MO – diakon Maurice, ale tohto roku, ako 
aj minulý rok, nie je jeho návšteva pre chorobu moţná. Je to pre nás citeľná strata. Dúfame však, 
ţe Pán poţehná naše stretnutie. Chceme vás preto pozvať na spoločnú prípravu, ktorá 
pozostáva z modlitby a pôstu. V termíne od 29.10. do 6.11. (teda deväť dní pred stretnutiami vo 
farnostiach) sa budeme modliť spoločný deviatnik a pokúsime sa pokryť kaţdý deň pôstom, aby 
sa kaţdý deň (mimo nedele) postil aspoň jeden z nás. Navrhujeme, aby sme sa všetci modlili 
deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii, ktorý uvádzame niţšie. Prosíme, dajte nám vedieť, ak sa 
pripojíte k pôstu. 

Stretnutie vo Svite začne v piatok večer o 18:00 (prezentácia, večera), skončí v nedeľu o 
12:00 (obed). Pribliţný program : Piatok: svätá omša, príhovor, Sobota: raňajky, chvály, 
prednáška, skupinky, svedectvá, obed, sviatosť zmierenia, sv. omša s MO, večera, komunita 
Útecha – modlitba a moţnosť zloţenia komunitných sľubov, Nedeľa: raňajky, chvály, sv. omša, 
svedectvá, obed 

Ak sa chcete zúčastniť, prosíme vyplňte priloţenú prihlášku a pošlite nám ju (najneskôr do 
31.10.2011) na našu adresu spolu s dokladom o zaplatení zálohy. V prípade otázok nám môţete 
mailovať alebo telefonovať. Pri platbe zálohy cez internet môţete 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. Boli by sme radi, aby sa stretnutia mohol zúčastniť kaţdý otec bez ohľadu na 
finančnú situáciu. Preto, ak nemôţete uhradiť poplatok za stretnutie, ozvite sa, pokúsime sa Váš 
poplatok uhradiť z darov. Budeme tieţ 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 uţ nebude vychádzať ďalší 
spravodaj, preto informácia o návšteve vo farnostiach bude umiestnená na našich stránkach MO 
a tieţ 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. Ďakujeme. 
Tešíme sa na vás, 
Ivan a Petr 
 
Deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii: 
Kaţdodenná modlitba otcov (kniţka 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 ţivot svojim deťom. 
Nech sa otcovia starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o svätú rodinu v Nazarete. Nech ţijú 
svoj rodinný ţivot s Jeţišom. Vypros nám, aby nás ţiadne ţivotné prekáţky 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 ťaţkosťami. Osobitne ti zverujeme 
túto prosbu - “aby Pán ochraňoval a požehnával stretnutia Modlitieb otcov v našich farnostiach a 
vo Svite, a aby nás všetkých zjednotil svojím Duchom”. Amen. 
Svätá Panna Mária, vďaka tvojim modlitbám tvoj manţel 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. 
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PRIHLÁŠKA na stretnutie MO 11. - 13. 11. 2011, Svit 
 
Záväzne sa prihlasujem na stretnutie MO: 
 
Meno     :............................................................................................................................ 
 
Adresa (aj PSČ): . ............................................................................................................. 
 
Telefón............................................................................................................................... 
 
Záväzne si objednávam (zakrúţkovať): 
Ubytovanie:                                                  Pi-So    11. 11. /12.11.  (z piatka na sobotu) 
                                                                    So-Ne   12.11. /13.11.  (zo soboty na nedeľu) 
Stravu:  
                                                                    Pi    11.11.           V 
                                                                    So   12.11.   R O V 
                                                                    Ne   13.11.   R O 
........................................................................................................................................................................... 

Ceny: 1 deň      15 EUR (nocľah + plná strava) /  2 dni      30 EUR (celý program) 
Ceny samostatne:  1 x nocľah  8 EUR, raňajky  3 EU,  obed  4 EUR, večera      4 EUR  
Záloha: 7 EUR - ak prídete len na sobotu, zálohu platiť nemusíte. 
………………………………………………………………………………………………Tu odstrihnúť ............... 
Prihlášku pošlite najneskôr do 28. 10. 2011  na adresu: 
Ivan Melo, Stodolova 12, 010 15 Ţilina 

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 

 
 


