Modlitby otcov
list č. 23, september 2012

“Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.” (Lk 1,48)
Ježišova matka rozdeľuje kresťanov. Nie ona, ale to, ako sa na ňu dívame. “Načo je
nám Mária, keď sa môžeme obrátiť priamo na Ježiša?” - pýtajú sa niektorí. V samotnej
katolíckej cirkvi nájdeme veľa mužov, dobrých mužov, ktorí vystrúhajú kyslú tvár, keď sa
spomenie ruženec alebo úcta k Panne Márii. Pre mnoho kresťanských cirkví a pre
mnohých mužov je skrátka Mária problémom. Toto je bolestný paradox, pretože úlohou
Márie je spájať, nie rozdeľovať.
Na Golgote sa odohrala podľa evanjelistu Jána nasledovná scéna: ”Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: ”Žena, hľa, tvoj syn!” Potom povedal učeníkovi: “Hľa, tvoja matka!” “ (Jn 19,26-27). Od tejto chvíle už nie je len Ježišovou
matkou, ale aj Jánovou matkou a neskôr matkou ďalších. Každý, kto plní Božiu vôľu, je
Ježišovým bratom a sestrou (Mk 3,35) a teda Mária je jeho matkou, matkou novej Ježišovej rodiny, rodiacej sa Cirkvi. Ján bol na Golgote z apoštolov sám, ale zastupoval
všetkých, ktorí sa raz Bohu úplne odovzdajú, aby mohli plniť jeho vôľu. Pripomínam, že
Ježišovým pokrmom bolo plniť vôľu svojho Otca a Máriu vystihujú jej slová Gabrielovi:
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Úlohou matky je stmeľovať rodinu a v tejto úlohe vidíme Máriu v spoločenstve apoštolov,
keď sa modlia v očakávaní príchodu Ducha Svätého (Sk 1, 13-14). Akým povzbudením
musela pre nich byť! Ona jediná bola pri všetkých rozhodujúcich momentoch Ježišovho
pôsobenia na Zemi. Od zvestovania cez narodenie, detské roky, prvý zázrak (ktorý
sama vyprosila) až po desivé hodiny pod krížom, keď takmer všetci muži ušli. Niet človeka, ktorý by bol lepšie zasvätený do Božích tajomstiev. Dcéra Otca, matka Syna, družka
Ducha Svätého. Žena, ktorej potomstvo rozšliape hadovi hlavu (Gn 3,15), žena odetá
slnkom s vencom z dvanástich hviezd, veľké znamenie z Apokalypsy (Zjv 12, 1), kráľovná neba.
Keď sa modlíme ruženec, rozjímame nad kľúčovými scénami Ježišovho života. Mária je
v tomto naším najlepším učiteľom. Keď sa modlíme k Márii, máme na to dobrý dôvod.
Veľkú moc má modlitba spravodlivého a ona ako matka a kráľovná má špecifické postavenie medzi spravodlivými, môže a oroduje za svoje deti, za svoj ľud. Pre jej prosby
má Kráľ osobitnú slabosť. Vidíme to napr. na svadbe v Káni galilejskej. Všimnime si, že
ako dobrá učiteľka nás Mária orientuje správnym smerom. ”Urobte všetko, čo vám povie!” (Jn 2,5). On je váš Spasiteľ.
Keď uctievame Máriu, neuctievame ju ako Boha, ale ako našu svätú matku. Napĺňame
tak proroctvo o tom, že ju budú blahoslaviť všetky pokolenia. Náš národ sa nehanbil za
svoju matku a po stáročia verne vypĺňal toto proroctvo. Napriek všetkým chybám a
bolestiam zostal požehnaný a jednotný uprostred mocných. Ján Pavol II. vyslovil 9.11.
1996 tieto slová adresované nám Slovákom: „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní
Európy tretieho tisícročia: dobre si to uvedomte! Svojimi tradíciami a svojou kultúrou, svojimi
mučeníkmi a vyznávačmi, živými silami svojich nových generácií je povolané ponúknuť
predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej úcty k Panne Márii."
Ona je sláva nášho národa, ona je radosť nášho ľudu.
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Z prednášky Mariána Kuffu na púti mužov do Višňového 2. septembra 2012
Na tretiu púť mužov do Višňového pri Žiline prišlo viac ako 1 400 pútnikov. V programe
bola ranná svätá omša, ranné chvály, prednáška otca Mariána Kuffu, premietanie filmu
Odvážni. Nasledoval obed – pre pútnikov bol pripravený guláš a pohár piva. Popoludní
zástupcovia Fóra života priviezli do Višňového Ikonu Częstochowskej Panny Márie.
Chrám bol opäť zaplnený, otcovia a matky prosili Božiu matku o ochranu pre život. Po
chválach sa preplnenému kostolu opäť prihovoril otec Marián Kuffa. Posledným bodom
programu pred svätou omšou boli svedectvá poslancov Richarda Vašečku, otca štyroch
detí a Jána Figeľa, rovnako otca štyroch detí. Záverečnú svätú omšu celebroval otec
biskup Tomáš Galis. Z prednášky Mariána Kuffu vyberáme:
- Mama bola jemná, otec tvrdý. Keby som mal len maminu školu, tak mňa by zabili
moji chalani (v Žakovciach), keby som mal len otcovu školu, ja by som zabil ich.
- Je obdobie v živote syna, keď ťa nasáva nosom, ústami, ušami, očami – kopíruje ťa
a keď hrešíš, preklínaš, zasievaš pliagu do jeho duše.
- Šiel som s otcom na bicykli, zastavil pri kríži, natrhal kvety, vložil do fľašky od uhoriek
pod kríž a zložil šiltovku. Trafilo ma to rovno do srdca. Toto bola najkrajšia kázeň môjho
života. Bola bez slov. Môj oco, taký silný a on uznáva niekoho ako autoritu!
- Ak nevieš zvládnuť svojho syna, dcéru, dám ti návod: keď zdvihneš autoritu Bohu, on
ju zdvihne tebe. Keď podrazíš autoritu Bohu, on ju podrazí tebe. Ak rešpektuješ autoritu
Boha, aj on bude dvíhať tvoju autoritu.
- Otec, vyber si, či sa chceš klaňať pravému Bohu alebo bôžikom. Ak sa budeš klaňať
bôžikom, podrazíš si nohy.
- Boh ti hovorí: snaž sa byť dobrým otcom. Urob všetko, čo môžeš a ja urobím zvyšok.
Urob prirodzený základ a ja vystavím nadprirodzenú budovu. Urob, čo urobiť môžeš
a modli sa za to, čo urobiť nemôžeš.
- Otcovia, hľadajte duchovné a Boh vám dá aj hmotné (tak ako nasýtil tisíce, ktoré za
ním prišli na pusté miesto).
- Demokracia je najlepšia forma vlády, ale nie je to všeliek. Dajme v mojej farnosti
hlasovať, či sa môže piť. Ako to dopadne? Ja prehrám.
- Otec je hlava rodiny, žena je srdcom. Dobrý muž si chráni srdce.
- Ty máš byť prvý muž, ktorý objíme svoju dcéru: ako ti to dnes sluší! Tak jej dvihneš
sebavedomie!
- Ak chýba otec, tak máme „nacukrovaných“ chlapcov. Z chlapca len otec urobí
chlapa.
- Deti musíš trestať! Ak to dokážeš bez bitky, si otec na jednotku – ale aj dvojka je
dobrá známka! Päťka je, keď netrestáš. Vtedy neformuješ, ale deformuješ! Trestať však
musíš s láskou. Nevyháňaj zlého ducha zlým duchom (keď trestáš zúrivo).
- Otec, kto si ty? Máš živú vieru? Živá viera sa prejavuje skutkami lásky. Ak máš živú
vieru, tak sa od teba odpáli tvoj syn, tvoja dcéra. Ak máš živú vieru, si dobrým otcom.
7. celoslovenské stretnutie Modlitieb otcov 19.-21.10. 2012 vo Svite
Priatelia, chceme Vás všetkých vrelo pozvať na celoslovenské stretnutie MO do
Svitu. Témou stretnutia vo Svite bude Mária: “Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma
budú všetky pokolenia.” (Lk 1,48). K Márii nás viedli naše modlitby, sväté písmo,
ale aj stretnutia vo farnostiach pred Svitom, ktoré boli zasvätené práve Márii. Mária je
pre nás skvelým príkladom čistého a pravdivého vzťahu k Bohu a verím, že po
minulom roku, kedy bola téma venovaná sv. Jozefovi bude pre nás veľkým
obohatením práve ona.
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Radi uvítame aj tých, ktorí uvažujú o tom, že by sa začali modliť MO. Stretnutie vo
Svite je výbornou príležitosťou spoznať priamo toto naše spoločenstvo. Cítime na
ňom veľkú Božiu blízkosť a vzájomné povzbudenie vo viere. Každoročne prichádza na
toto stretnutie viacero kňazov. Chceli by sme pozvať všetkých kňazov, ktorí chcú
spoznať toto spoločenstvo a načerpať síl v spoločnej modlitbe a zdieľaní. Boli by sme
radi, keby ste im mohli odovzdať naše pozdravy a osobne pozvať kňazov z vašich
farností na toto stretnutie.
Ponúkame Vám predstavenie MO vo vašich farnostiach týždeň pred stretnutím MO
vo Svite, t.j. od pondelka do štvrtka 15.-18.10. Tieto stretnutia bývajú veľkým
duchovným povzbudením a nie sú náročné na organizáciu.
Chceme vás pozvať na spoločnú prípravu, ktorá pozostáva z modlitby a pôstu.
V termíne od 6.10. do 14.10. (teda deväť dní pred stretnutiami vo farnostiach) 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.
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, 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
(najneskôr do 12.10.2012) 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. Boli by sme
radi, aby sa stretnutia mohol zúčastniť každý otec bez ohľadu na finančnú situáciu.
Preto, ak nemôžete uhradiť poplatok za stretnutie, ozvite sa, pokúsime sa Váš
poplatok uhradiť z darov. 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. Informácia o
návšteve 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. Ďakujeme.
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 Modlitieb otcov v našich farnostiach a 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.
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PRIHLÁŠKA na stretnutie MO 19. - 21. 10. 2012, Svit
Záväzne sa prihlasujem na stretnutie MO:
Meno

:...........................................................................................................

Adresa (aj PSČ): …............................................................................................
Telefón...............................................................................................................
Záväzne si objednávam (zakrúžkovať):
Ubytovanie:
Pi-So
So-Ne
Stravu:

19. - 20. 10. (z piatka na sobotu)
20. - 21. 10. (zo soboty na nedeľu)
Pi 19.10.
V
So 20.10. R O V
Ne 21.10. R O

.......................................................................................................................................................

Ceny: 1 deň
16 EUR (nocľah + plná strava) / 2 dni
32 EUR (celý program)
Ceny samostatne: 1 x nocľah 9 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 12. 10. 2012 na adresu:
Ivan Melo, Stodolova 12, 010 15 Žilina alebo
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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