Modlitby otcov
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Milí bratia!
Srdečne vás pozdravujeme zo Žiliny. Máme pre vás informácie o tom, čo sa udialo v MO za
päť mesiacov od nášho ostatného listu. Predovšetkým dávame na vedomie, že národné
stretnutie vo Svite bude 19.-21.októbra 2012. Začala fungovať medzinárodná stránka MO
pod vedením Holanďanov, http://www.fathersprayers.org/. Nech vás pri čítaní listu naplní
Duch Svätý svojimi milosťami, aby ste sa stali mužmi modlitby, plnými moci a vnútornej sily.
Amen.
Pozdrav od otca biskupa
Pozdravujem Vás veľmi srdečne a skrze Vás celé hnutie Modlitby otcov. Gratulujem Vám k
dnešnému dňu (pozn. Deň otcov), ďakujem za príklad vášho prežívania otcovstva
a vyprosujem potrebné milosti. Žehnám. Bp Stolárik
„Môj ľud majú učiť o rozdiele medzi svätým a obyčajným“ (Ez 44, 23).
Tieto slová určené kňazom môžeme nepochybne vztiahnuť aj na nás otcov. Aby sme
mohli byť dobrými učiteľmi, mali by sme sami byť na ceste od obyčajného k svätému.
Ako sa to modlíme v našej knižke na str. 13? „Pane Ježišu, túžime rásť vo svätosti a byť
milujúcimi mužmi...“ Vyzerá to ako ťažká úloha. Obyčajnosť je tu dole, svätosť vo
vzdialených výšinách. Ako to preklenúť?
Kľúčovú úlohu tu zohráva spravodlivosť. Ona sa z jednej strany dotýka obyčajnosti,
z druhej svätosti. „Obyčajný“ muž uvažuje ľudsky – spolieha sa len na svoje sily alebo
kamarátov, energiu dáva zvyčajne len tam, kde z toho môže niečo konkrétne mať, svoju
ženu má rád, ale beda, ak mu nenaplní jeho potreby. Oproti tomu spravodlivý muž žije
z viery (Rim 1,17). Snaží sa spoliehať na Boha, viac dávať ako dostávať a svoju ženu sa
snaží milovať ako Kristus. Často vo svojich snahách padne, ale bojuje ďalej a Božia
milosť sprevádza jeho kroky.
Tento svet nie je naklonený Ježišovi. Viera je vysmievaná, Cirkev napádaná, rodina
spochybňovaná. Som presvedčený, že najlepší spôsob ako zobrať mnohým kritikom
vietor z plachiet, je spravodlivosť. Oni veľmi dobre vidia našu obyčajnosť, náš hnev, náš
krik, naše pohŕdanie, našu bezmocnosť, naše pokrytectvo. Vidia, že sme často ako oni,
len mávame krížom. Boh nás však volá k spravodlivosti a spravodlivý dáva blížnemu to,
čo mu patrí – vrátane lásky. Spravodlivý dokáže dať ľuďom viac ako od nich dostane,
pretože silu k tomu berie zhora. Tento svet je smädný po spravodlivosti. Koľko je ľudí
v tejto spoločnosti, ktorí robia dobrú vec a v každom kroku sú poctiví voči Bohu i ľuďom?
Často vidíme a aj sami robíme priveľa kompromisov. Spravodlivý človek je však
neprehliadnuteľný, teší sa prirodzenej úcte. Je ako oáza na púšti.
Boh sa vylieva na spravodlivých (M. Valtorta) a stále im kladie otázku: odovzdáš sa mi
viac, odovzdáš sa mi úplne? Čím viac sa odovzdávajú jeho láske, tým viac ju on
zväčšuje a tak narastá svätosť. Tak to bolo aj so svätým Jozefom. On, človek
spravodlivý, sa Bohu úplne odovzdal a prijal jeho plán. Stal sa svätým pilierom Svätej
rodiny. Patrónom Modlitieb otcov.
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Partizánske
Pozdravujem Vás chlapi! S radosťou oznamujem, že aj v Partizánskom fungujeme už
ako 5 členná skupinka MO "už" v podstate od októbra minulého roku. Stretávame sa
pravidelne a stretnutia sú pre nás povzbudením. Máme to šťastie, že často máme medzi
sebou aj kňaza, čomu sa vždy veľmi tešíme. Prosíme o Vaše modlitby, aby toto dielo u
nás vytrvalo a naďalej pokračovalo. Pri tejto príležitosti Vás prosím aj o modlitbu za
upevnenie rodiny môjho syna, ktorá teraz prechádza krízou. Nech Pán upevní a posilní
tento manželský zväzok. Prajem požehnaný deň, Stano
Sabinov
Drahí bratia, od začiatku stretávania sa mužov - otcov v našej farnosti v Sabinove
(december 2010) sa počet aktívne a pravidelne sa zúčastňujúcich mužov na modlitbách
stabilizoval. Teraz sa pravidelne zúčastňuje modlitieb 10 až 12 otcov. Celkove sme
privítali na modlitbách cca 30 mužov, ktorí sa zúčastnili 1 až 3 krát. Rozdali sme všetky
knižočky, preto prosíme, ak je to možné, o zaslanie nových. Okrem pravidelných
stretnutí na modlitbách otcov 1 krát týždenne v utorok, snažíme sa aktívne pôsobiť aj vo
farnosti. V roku 2011 a 2012 sme sv. Jozefa pred jeho sviatkom vzývali v deviatniku.
Sviatok sv. Jozefa slávime spoločne na sv. omši za aktívnej asistencie mužov - otcov
/čítania, obetné dary, spev, prosby/. Aktívne spolupracujeme s farskou ekonomickou
radou, farskou pastoračnou radou, komunitou saleziánov, saleziánov -spolupracovníkov.
Vykonávame služby pri rôznych aktivitách v našej farnosti - farský deň, spovedania,
brigády. Pravidelne sa zúčastňujeme modlitieb krížových ciest, modlitieb sv. ruženca.
Naše aktivity na nasledujúce obdobie:
- oslovili nás ženy - matky, aby sme im poslúžili pri sv. omši na Deň matiek na druhú
májovú nedeľu spevom ....
- 19. až 21.4. 2012 sa päť našich bratov zúčastní na duchovných cvičeniach, ktoré
organizuje SBD a saleziáni - spolupracovníci v pastoračnom centre v Dome mamy
Margity v Sabinove-Drienici, zameraných na spiritualitu mužov - otcov, vzťah otec - syn,
otec - kňaz v rodine
- neustále svojimi aktivitami povzbudzujeme mužov - otcov k prežívaniu živej viery, sme
otvorení prijať ďalších mužov do nášho spoločenstva.
- nastal čas rozdeliť naše spoločenstvo do dvoch skupiniek po šesť členov. Potrebujeme
aj Vaše modlitby, aby toto rozdelenie nenarušilo vzťahy.
- chceme sa zúčastniť na celoslovenskom stretnutí mužov vo Svite (v čom vidím
najväčší deficit), totiž nie všetci sme zažili silu veľkého spoločenstva, v ktorom pôsobí
Boží duch. 28. decembra 2011 TV LUX odvysielala v spravodajstve šot z nášho
stretnutia.
Pán naozaj vstal z mŕtvych, Aleluja!
Ungvarský Ondrej, Sabinov
Horné Orešany
Dobrý deň! V našej farnosti Horné Orešany sme za pomoci otcov z Trnavy-Tulipán
Michala Táčovského a spol. založili skupinku Modlitieb otcov. Chcem Vás poprosiť o
zaslanie knižiek modlitby otcov ak je to možné 20 kusov. Samozrejme chceme prispieť
aspoň na pokrytie nákladov na tlač a distribúciu. Tiež Vás prosím o zasielanie ďalších
informácií. Jozef
Regionálne stretnutie v Nových Zámkoch
Verím, že naše stretnutie bolo požehnané. Náš kaplán zameral sv. omšu aj kázeň na
otcov. Potom sme trochu porozprávali o zmysle MO, histórii a o terajšom fungovaní MO
v Nových Zámkoch. No a po vystavení pr. sv. oltárnej sme sa modlili MO. Chlapi hrali
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na gitarách, premietalo sa všetko a pekné bolo, že sme premietali fotky nás otcov s
našimi deťmi z rôznych akcií, čo sme spolu mali počas roka. Prišli nás povzbudiť aj 8
otcovia z Topoľčian a viacerí otcovia z okolitých dedín. Spolu nás mohlo byť okolo 50
mužov. Samozrejme ešte aj veľa matiek, ktorým sa to tiež moc páčilo. Na agapé prišli
tiež skoro všetci. Som rád a ďakujem Bohu, že sme mohli tento večer prežiť takto spolu.
Ďakujem vám za rozposlanie pozvánky všetkým otcom a aj keď nemohli prísť, tak
aspoň v myšlienkach mohli byť s nami. Keď niečo budeme mať, určite dám vedieť. Palo
Púť mužov Šaštín
14.4. 2012 v sobotu, od 14.30 do neskorých večerných hodín prebehla v národnej
bazilike sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne už šiesta púť mužov a otcov Slovenska
a južnej Moravy. Púte sa zúčastnilo cez 200 chlapov najmä z okolia Skalice, Holíča, ale i
Bratislavy, Senca, Trnavy, Lanžotu a našej Strážnice. Program ako vždy skvele pripravili
otcovia saleziáni a stál za to. Úvodnú prednášku mal kňaz salezián, ktorý pracuje v
nápravno výchovnom ústave pre mladistvých delikventov. Poukázal na holú realitu v
spoločnosti, kde otec v rodine chýba fyzicky, morálne alebo citovo, hoci je jej členom.
Ukázal i ohrozenia detí v spoločnosti, kde chýba prvok mužnosti a otcovstva. Nasledoval
krásny film z amerického prostredia. Myšlienka a posolstvo filmu je návrat k tradičnej
rodine a kresťanským hodnotám v spoločnosti. Film nabádal urobiť rozhodnutie a zmeniť
štýl života v prospech svojej rodiny, venovať sa svojim deťom, manželke. Nie jeden muž
sme počas premietania zaslzili, lebo sme sa v úlohe hrdinov naozaj videli - ako to
vlastne žijeme a za čím sa naháňame, že to naozaj často za to nestojí a naše vzťahy
živoria. Nasledoval chlapský ruženec, slávnostná sv. omša za účasti otca biskupa z
Bratislavy a asi 15 kňazov. Hudbu počas púte robili chlapi sami v štýle country. Po sv.
omši nastal okamžik, keď sa mnohí chlapi sami postavili a urobili svoje chlapské
rozhodnutie zmeniť svoj život a vzťahy v rodine a prijali z rúk biskupa požehnanie na
tejto ťažkej ceste. V svojom sľube sa zaviazali prevziať plnú zodpovednosť za seba,
svoje rozhodnutia, manželku a deti. Rozhodli sa naplno ich milovať, chrániť ich a slúžiť
im, počúvať Božie slovo a učiť ich ako duchovný vodca svojej rodiny. V sľube zazneli i
slová podobné manželskému sľubu - Budem svojej žene verný, budem ju milovať a ctiť
si ju! Budem ochotný za ňu položiť aj svoj život ako Kristus za mňa! Budem učiť svoje
deti milovať Boha celým srdcom, mysľou a z celej sily, budem ich učiť čestnosti,
zodpovednosti a úcte k autorite! Naučím ich čeliť zlu, usilovať sa žiť spravodlivosť,
milosrdenstvo a Lásku! Naučím ich správať sa k ostatným s láskavosťou, rešpektom a
súcitom! Budem ich viesť k usilovnej pracovitosti pre dobro druhých! Odpustím tým,čo mi
ublížili a zmierim sa s tými, ktorým som ukrivdil! Budem sa snažiť byť zodpovedným pred
Bohom, ctiť si ho a riadiť sa jeho vôľou.
Desiatky najmä mladých mužov-otcov toto verejné rozhodnutie urobili v dôvere v Božiu
pomoc, s prosbou o príhovor Panny Márie, sv. Jozefa, blahoslav. Jána Pavla II. a svojho
osobného patróna, spoliehajúc sa i na podporu ľudí vo svojich farnostiach. Nakoniec
bolo agapé plné výborných domácich klobások, chleba, piva i dobrej kofoly pre vodičov,
aby aj telo malo radosť z tohto úžasného stretnutia. Prosím aj našu farnosť za častejšie
modlitby za mužov a otcov, nakoľko práve muži tvoria odjakživa statiku rodiny i celej
farnosti. Uvedomili si to predstavitelia všetkých kresťanských cirkví, podobných akcií sa
koná našťastie v cirkvách dosť a prinášajú svoje dobré ovocie. Ďalší, 7.ročník púte
mužov v našom regióne, sa bude konať o rok v Šaštíne v sobotu týždeň po Veľkej noci
v popoludňajších hodinách. Povzbudzujeme chlapov na takéto akcie a samozrejme,
naše pravidelné stretká v pondelok o 20.00 sú otvorené každému mužovi. Nakoniec
citát sv. otca Benedikta XVI., z homílie 14.5.2009, v Nazarete. ,, Ako veľmi potrebuje
náš svet príklad, vedenie a pokojnú silu mužov, ako bol Jozef ! ´´ Marián
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Strážnice na Morave (ekumenická skupinka)
Ahoj Ivan a Peter! Pár správičiek od nás z moravsko slovenského pomedzia. Naša
skupina v Strážnici sa stabilizovala na 7-8 pravidelne sa modliacich otcov.
Spolupracujeme s matkami pri trojdniach MM a robíme i vo farnosti s rodinami, deťmi.
Nejaké táboráky, prednášky, stretká rodín, brigády na našom farskom detskom ihrisku.
V pondelok, kedy sa pravidelne schádzame, sme zahájili letný „provoz“ MO na ihrisku –
v záhrade sv. Martina pod orechom. Plánujeme stretko i spolu so skupinou zo Skalice.
Malo to úspech minulý rok, po modlitbách sme opekali pri ohni a viac sa zblížili. Chlapi
evanjelici z našej skupiny sú nadšení, založili vo Veľkej nad Veličkou novú skupinku,
opäť ekumenickú, chystáme sa tam tiež ísť a podporiť ich. Pravidelne prichádza medzi
nás aj otec Karol, predstavený cirkvi adventistov z Veselý na Morave. Jeho výklady z
písma sú vskutku pre všetkých hodnotné. Mládež od nich a evanjelická dokonca spolu
založili kapelu a evanjelizujú. Naše maminy začali s evanjelizačným divadielkom, teraz
zanedlho budú vystupovať i na prehliadke farských divadiel na Hostýne. Naše manželky
sa začali tiež stretávať, síce raz za mesiac, zatiaľ, ale niečo sa tu pohlo. Matky
evanjeličky sú tiež tak nadšené, že sa začali stretávať častejšie a pribudlo ich z okolia
Veľkej nad. Vel. a Hrub. Vrbky. Tož, takto to vyzerá, tešíme sa zo stretnutí a myslíme
tiež i na Vás v modlitbe. Teším sa z tohto krásneho diela Ducha Sv., ktoré na Slovensku
vediete a ďakujem za všetko. Marián Kuruc
5. národní setkání MO v ČR – Moravská Třebová 24.2. - 26.2. 2012 (čriepka)

Tesne pred začiatkom stretnutia som si v kláštore sv. Jozefa dobre zdriemol, ale prebral
som sa až po začiatku sv. omše. Tápajúc som zišiel do studeného kostola niekde
uprostred Šebestiánovej kázne. Roztriasol som sa od zimy. Až po dobrých desiatich
minútach som sa prestal triasť a začal vnímať, čo sa deje. Stál som úplne vzadu. Po omši
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bola ohlásená adorácia, čo ma nepríjemne zaskočilo, lebo som sa už tešil na teplú jedáleň.
Váhal som, či ísť dopredu, kde sa uvoľnilo miesto, alebo zostať vzadu, odkiaľ som mohol
ľahšie zmiznúť, keby som už zimu nezvládal. Napokon som sa s povzdychom presunul
do predných lavíc, pripravený priniesť najvyššiu obetu. Aký bol môj úžas, keď som zistil,
že tie miesta sú vyhrievané! Ak človek ide bližšie k Pánovi, nemusí to byť také ťažké,
ako sa to javí na začiatku!
P.S. Adorácia bola úžasná a už som sa nechvel zimou, ale bázňou. Veľmi pekná bola aj
krížová cesta v sobotu a jej záver na kopci nad mestom (viď foto). Vrcholom boli
modlitby otcov, pri odovzdávaní som bol dojatý z nášho spoločenstva s Pánom. Vážim si
aj chvíle, keď som sa mohol rozprávať s inými mužmi. Na záver slová životom
skúšaného Josefa z Moravskej Třebovej: "Co Bůh činí, dobře činí". Ivan
Stretnutie 23.3.2012 v Urminciach pri Topoľčanoch

Dostali sme pozvanie predstaviť MO do Urminiec neďaleko Topoľčian. Stretnutie sa
konalo v rámci mužskej duchovnej obnovy v miestnej farnosti a vrcholilo práve v piatok
krížovou cestou chlapov, svätou omšou s príhovorom pre chlapov a modlitbami otcov.
Dostalo sa nám vrelého prijatia od správcu farnosti vdp. Mariána Jančeka, chlapov
z miestnej farnosti ako aj chlapov z neďalekých Topoľčian.
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Pozdrav od kňaza Ivana Ďuriša (mail z 25.2.2012)
Požehnaný čas pre MO. S láskou a vďačnosťou si spomínam na MO na Slovensku. Len
krátkou správou vás pozdravujem a ďakujem za vaše modlitby. Som v meste DiriDawa,
je to druhý dom v Etiópii otvorený po hlavnom meste Addis. V domoch je približne 800900 ľudí, biednych, veľa ľudí psych. chorých v dôsledku užívania drogy Cad. Etiópia je
najväčší exportér cadu do Arabských Emirátov a iných arab. štátov. Okrem nich sú tu aj
ženy s psych. poruchami, veľa chorôb pečene - nafúknuté žalúdky, TB pacienti a AIDS.
Ľudia sa chcú dostať do domov lebo vedia, že je tam dobre postarané. Často sa aj bijú
pred vchodmi, kto bude mat prvé miesto. Lekári z Etiópie dávajú aj bezplatnú pomoc,
robia vyšetrenia mimo svojho pracovného času. Je im ľúto, že ich vlastní ľudia trpia tak
veľmi a vlastný národ nie je schopný podať im pomocnú ruku.Žehná vás Ivan, dovidenia
Trebišov
Miestna skupinka sa rozdelila na dve. Tešíme sa a vyprosujeme požehnanie, aby takto
prinášali ešte viac ovocia ako doposiaľ!
Sväté omše za spoločenstvo MO
Otec Marián Libič sa rozhodol raz do mesiaca odslúžiť svätú omšu za naše
spoločenstvo MO. Je to veľmi vzácny dar a veľmi ti, Marián, ďakujeme!
Celotrnavské stretnutie MO 13.1.2012
S odstupom dvoch rokov sme dostali pozvanie na celotrnavské stretnutie MO. Začali
sme krátkym príhovorom Petra Hanšuta a Michala Táčovského a modlitbou jedného
desiatku ruženca s tajomstvom "ktorý nám Ducha svätého zoslal". Téma stretnutia bola
Mária. Okrem krátkeho úvodu a desiatku ruženca pred modlitbami však o Márii nepadlo
ani slovo. Ja som poprosil pred modlitbami ešte o jeden úmysel - naše stretnutie s
mužskou spiritualitou a trošku som to vysvetlil, ale ani k tomu sme sa už nevrátili. Čítanie
pri modlitbách bolo z evanjelia podľa Jána: Jn 3, 1-8, o večernej rozprave Nikodéma s
Ježišom o nutnosti narodenia sa z vody a Ducha. Potom ten otec, čo čítal čítanie vydal
svedectvo, ako sa narodil on z Ducha svätého (hneď po modlitbách ho odvanul
vietor/Duch preč). Po modlitbách nás vyzval Michal Táčovský k svedectvám a hneď aj
začal. Väčšina svedectiev bola o zranení vzťahu otec syn - jedno bolo dosť bolestivé a
ešte nezahojené. Potom prišla objednaná pizza, ale my sme ešte chvíľu zostali v tej
miestnosti a svedčili. Petr
Kontakt na Modlitby otcov
Ivan Melo: tel. 041/566 2156, Stodolova 12, 010 15 Žilina
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 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 Tatra banke je: 2611582395,
kód banky 1100.
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