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„Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia:  ... je povolané ponúknuť 
predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej úcty k Panne Márii.“ Ján Pavol II.  

Boží synovia (Svit 19. –  21. októbra 2012) 
 
Témou siedmeho národného stretnutia MO bola Mária. Duchovný otec Dušan Monček nám v 

piatok večer vo svojom príhovore na túto tému citoval z Listu Rimanom: „Veď stvorenie túžobne 
očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8, 19). Povedal, že tento výrok ho oslovuje už dlho, 
spolu s ďalším, ktorý objasňuje, kto sú to Boží synovia: „Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú 
Božími synmi“ (Rim 8,14). Ako to súvisí s Máriou? 

Duchovný otec Mikuláš Tressa nám na sobotňajšej omši povedal dôležitú vec. Keď Mária 
stála pred najdôležitejším rozhodnutím svojho života a nechápala, ako sa to stane, odpoveď 
anjela Gabriela bola jednoznačná: „Duch Svätý zostúpi na teba“ (Lk 1, 35). Mikuláš pokračoval, 
že keď my muži stojíme pred neriešiteľným problémom, máme si pripomenúť tieto Gabrielove 
slová. „Ako sa to stane? Duch Svätý na teba zostúpi!“ Duch Svätý na nás zostúpi, keď budeme 
Bohu dôverovať ako Mária. 

Inými (mojimi) slovami, šanca, že sa staneme Božími synmi, dramaticky stúpne, keď sa 
budeme inšpirovať našou nebeskou Matkou. „Keď sa Ježiš nechal viesť Pannou Máriou, prečo by 
som to neskúsil ja?“ pýtal sa otec Dušan. Ó, áno! Prečo nie?  

Od duchovného otca Antona Červeňa sme počuli, že ako otcovia máme byť tvárou Boha na 
Zemi. Otec biskup Stolárik hovoril o veľkom požehnaní, ktoré je pripravené zostúpiť zhora na 
mužov skoro automaticky, kvôli úlohe, ktorú máme v rodine. Nie sú toto veľké veci? Pripomína mi 
to čas pred Turícami, keď apoštoli zotrvávali v modlitbách v očakávaní veľkých milostí. Medzi 
nimi bola aj ponížená služobnica z Nazareta a niečo mi hovorí, že tam nebola len do počtu. Ján 
Pavol II. nám pripomína, že sme povolaní ponúknuť Európe dar svojej viery v Krista a svojej úcty 
k Panne Márii. Stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. 
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Tohto roku sa stretlo vo Svite 92 mužov vrátane siedmich kňazov. Fotografie uverejníme na 
našich stránkach, odkiaľ si ich budete môcť stiahnuť. V sobotu pri modlitbách otcov sme vybrali 
text z knihy Prísloví: Prís 31;1-9. 
 
 
Z prednášky Antona Červeňa SDB 
 
- Keď som bol v Londýne, závidel som mohamedánom v mešite: kedy ja budem medzi toľkými 

(modliacimi sa) chlapmi? 
- Panna Mária, „smarkaté“ dievčatko, ako sa hovorí na východe, musela uveriť, že nosí Božieho 

syna. Mala strach, ako to dopadne. Položila to na Boží tanier, do Božích rúk. Aj my máme 
niekedy strach, ako to dopadne v našej rodine. 

- Ruženec zjednocuje. Svet sa dáva do poriadku Zdravas po Zdravase. 
- Panna Mária nepoškvrnená ako vzor pre mužov. Krásu treba zachovať neporušenú, zachovaj si 

čisté srdce, chlapské srdce. Žena vychováva muža k nežnosti. Ešte nikdy nebola žena 
ponížená tak ako teraz – žene treba vrátiť dôstojnosť. 

- Panna Mária učiteľka ťa naučí sile a pokore. Aj keď všetci doma padajú, ty musíš byť silný. Nie 
vždy sa dá to, po čom chlapi najviac túžia: bolí ju napr. hlava. Nemôžeš, keď sa ti zachce. 
Len vtedy môžeš rásť ako chlap, keď sa vieš ovládať, keď máš silu. Otec musí s pokorou 
prijať svoje deti, aj keď nenapĺňajú jeho predstavy. 

- Panna Mária pomocnica. Vo firme často potrebuješ skôr zobrať do rúk ruženec ako niečo iné 
- Otec je pre rodinu úžasný dar.  
- Keď idem (v rozhovore s problémovými chlapcami) na koreň veci, vždy je tam problém s otcom. 
- Je dobré, že začínajú Modlitby otcov.   
- Otec predstavuje tvár Boha na Zemi. Tvoje prvé a hlavné poslanie je zjaviť Boha vo svojej 

rodine. Deti potrebujú láskavý a nežný pohľad otca. Zjav láskavú tvár Otca vo svojich očiach. 
Reprezentuješ Božiu lásku. 

- Naša láska sa prejavuje starosťou. Aj do stovky sa budeme starať. 
- Chlapské srdce napĺňa byť otcom. Môj najväčší sen je, aby otec bol v rodine kňazom. V nedeľu 

má byť rodina pokope a otec má predsedať obedu. Nedeľný obed by mal byť pokračovaním 
eucharistie. 

- Ženy najviac trápi mlčiaci otec, keď nič nepovie. Prosím vás ako kňaz – nemlčte! Buďte múdri 
otcovia. 

- Otec musí byť vo svojej rodine viditeľný. Deľme sa o svoj život s deťmi! 
- Ak sa vzdialime rodine, sme zbytoční.  
- Dovoľte žene, aby sa k vám priblížila. Muž má dať svojej žene to, čo jej nedal jej otec. 
- Žena má veľké očakávanie od svojho muža. Spasíme sa trpezlivosťou. 
- Verím, že Slovensko ešte čaká nejaká vec. My pozeráme na hviezdy, a preto máme nádej. 

Budeme chrániť rodinu, vzťahy, deti, to naše slovenské. Máme nádej, že na Slovensku budú 
chlapi na kolenách od Šaštína po Gaboltov, a to bude najväčší dar, keď sa nebudeme hanbiť 
za svoju vieru. 

- Ďakujem vám, že ste. My (kňazi) žijeme z vás. 
 
Ahoj Peter, 

na začiatok Ťa chcem pozdraviť. Volám sa Fero a som zo spoločenstva MO v Topoľčanoch, 
inak bývam v dedinke Urmince, kde si už bol aj ty s Ivanom. V tomto roku som sa prvý raz 
zúčastnil na stretnutí vo Svite. Nevedel som, čo ma tam čaká, a ešte stále neviem, čo mi to dalo, 
ale jedno viem určite, mňa si tam zavolal PÁN. Musel som prekonať veľa prekážok v práci a až 
do piatku som netušil, či vôbec pôjdem, no nejako sa to zariadilo a ja som mohol byť s vami a 
otcami zo Slovenska. Niečo sa mi tam stalo v noci pri adorácii, neviem, čo to bolo. Celú moju 
adoráciu som prekľačal ako zamrznutý a do úst sa mi vkladala jedna modlitba za druhou aj za 
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ľudí, ktorých nemusím. Neviem, čo to bolo, ale bolo to nádherné a dlho som nemohol zaspať a 
na ráno som si nastavil budík, aby som ešte mohol ísť na chvíľu adorovať a ďakovať. Som veľmi 
rád, že som mohol aj hrať na gitare, čo som nečakal, pri piesňach som mal husiu kožu. 

Chcem sa Vám poďakovať za najkrajší zážitok v roku, srdečne Ťa pozdravujem aj Ivana a 
modlím sa za Vás. 

S pozdravom                                                   Ferino z Urminiec 
P.S. Chcel by som poprosiť o modlitbu, aby som mohol založiť spoločenstvo MO aj v Urminciach.           
Pán Boh odmeň. 
 
 
Bratři, 

byl jsem poprvé ve Svitu na setkání MO. Toto setkání je trochu jiné než setkání MO v České 
republice ať již v Moravské Třebové nebo v Rajnochovicích, po kterých vždy cítím ve svém srdci 
velké obdarování a radost. Na vašem setkání je cítit, že je připravuje hodně lidí a je velmi  
promodlené, propracované a otevřené. 

Nevím, o čem mám psát dříve, o kázání otce biskupa, který nám vepisoval do srdce tu 
velkou Boží milost, která na nás padá z nebe? Nebo úžasné kázání Otce salesiána z reálného 
života ve světě, kterým prošel. A co teprve kázání při mši sv. v kostele od řeckokatolického 
kněze, misionáře, který nám ukázal,co je to síla opravdové modlitby. On kázal každou částí 
svého těla. 

Každé z těchto kázání bylo krásné a úplně jiné. Když toto píšu, znovu ty dny u vás, bratři, 
prožívám. Vidím ty, kteří skládali sliby do vašich rukou, ale na mě jako největší slib působila část 
refrému vaší hymny „všetci ľudia, keby ťa nenávideli, tak ja, tak ja, tu verne budem stáť pred 
Tebou“. Velmi na mě zapůsobila i přednáška našeho bratra o sexualitě v manželství, která byla 
velmi otevřená a i pro mě, který má 6 dětí, poučná. 

Bratři, stále na vás s láskou myslím, na osobní setkání s mnohými z vás. Mám velkou radost 
v srdci, kdykoliv si na vás vzpomenu. Jména člověk zapomene, ale radostnou tvář nikdy. Moc se 
těším na další společná setkání. 

To co píšu není zrovna svědectví, ale můžu krátce napsat, jak ten zlý se snažil, abych na 
setkání nejel a nebo přijel později. Byli jsme domluveni, že vezmu auto a v pátek po obědě 
vyrazíme do Svitu. Poněvadž jsem měl v pátek volno, mělo všechno proběhnout bez problému. V 
pondělí telefon od ředitele, že musím jet v pátek na služební cestu do Znojma a na další jednání. 
Bylo mi jasné, že tak, jak jsem to měl naplánované, to už nebude. Promýšlel jsem, jak to vše 
musím zvládnout, aby na mě bratři dlouho nečekali, a prosil jsem Boha, ať to nějak zařídí. Dny 
utíkaly a nic se nedělo, tak jsem si řekl, že ve čtvrtek večer bratrům zavolám, ať jedou sami, nebo 
že pojedeme později. Kolem 18 hodiny najednou telefon od kolegy, který měl jet se mnou, že se 
služební cesta ruší. Za chvíli volal Mirek a ujišťoval se, jestli  vše platí, jak jsme se dohodli. A pak, 
že se Pán nestará. Stará a má nás moc rád. Bohu díky. Navíc nám zajistil nádherné počasí. 

Nějak jsem se moc rozepsal a tak raději skončím. 
    Ať Bůh stále žehná všem mužům, kteří se modlí za své děti a rodiny.    Stanislav 
 
 
Drahí bratia v Kristovi! 

Začiatkom môjho príspevku chcem poďakovať Pánovi za všetkých, ktorí obetovali čas a 
námahu pri organizovaní celoslovenského stretnutia MO. Tiež ďakujem Ivanovi a Petrovi za 
otvorenosť pre pôsobenie Ducha Svätého pri vyberaní „témy“ tohoročného stretnutia. 

Verím, že veľkú radosť má aj sv. Jozef, ktorý „zase“ ostal v úzadí Presvätej Matky. Aj touto 
cestou chcem poďakovať Panne Márii, že si ani jednu milosť, ktorú dostala, nenecháva pre seba, 
ale spolu s Ježišom môže konať „všetko vo všetkých“.  

Vo Svite zaznelo, že my, muži, potrebujeme k svojej plnosti a celistvosti ženu, podobne 
hovorí Sv. písmo: „Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok, a keď zaspal, vybral mu jedno 
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rebro a jeho miesto vyplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán Boh ženu a 
priviedol ju k Adamovi.“ (Gn 2, 21 – 22). Stvoriteľ nás vo svojej múdrosti stvoril ako bytosti „veľmi 
dobré“, teda bez toho, aby nám niečo chýbalo. Muž sa teda snaží zaplniť toto chýbajúce miesto 
vo svojom srdci  ženou, ktorá bola stvorená z jeho rebra. Boh Adamovi vybral len jedno rebro, a 
preto aj muž môže toto miesto zaplniť len jednou ženou, ktorá mu do života prinesie požehnanie. 
Nechcem moralizovať ani kritizovať, ale z vlastnej skúsenosti nalieham na vás, chlapi, hlavne na 
tých po rozvode a na vás, čo prežívate krízu v manželstve: zaplňte to miesto, ktoré sa 
vyprázdnilo po odchode manželky, Pannou Máriou. Proste ju, volajte k nej, Ona to urobí. Ona 
môže byť „všetkým pre všetkých“ spolu s Ježišom; môže byť matkou, manželkou, snúbenicou i 
sestrou. A naisto viem, že žiadna iná žena pod slnkom nemôže byť lepšou náhradou za vybrané 
rebro ako Panna Mária. Pretože to, po čom skutočne túžime, čo dychtivo hľadáme, nie je krásny 
vonkajšok, len „obal“. Srdce muža napĺňa vnútro ženy, to, čo do nej Boh vložil. Skutočne krásna 
žena ja plná lásky a ženou, do ktorej Boh vložil najviac lásky, je Panna Mária. Zo srdca to 
vyprosujem každému opustenému, odvrhnutému aj osamotenému mužovi.  
     Vy muži, ktorí máte manželky s požehnaním Pána: vážte si ich a úprimne milujte. Nedajte sa 
vytáčať maličkosťami, skúmajte, čo je dôležité nie pre vás, ale pre ne; čo urobí radosť vašim 
ženám, čo ich poteší, naplní. Kto vám to môže pomôcť lepšie pochopiť ak nie iná žena, múdra 
žena? A kto je takou ženou? Panna Mária, ktorá bola naplnená Samotnou Múdrosťou. Aleluja! 
Vďaka Najsvätejšej Trojici za Pannu Máriu.  

Nakoniec by som sa s vami chcel podeliť o moju skúsenosť s knižočkami MO. 
Dňa 5. januára 2012 som si vo večerných hodinách v jednej predajni v Kežmarku vypočul 

rozhovor dvoch pracovníčok v pokladni. Jedna sa druhej sťažovala na manžela. Napadlo mi, aby 
som jej pre manžela dal knižočku MO. Ako som jej ju podával, videl to kamarát z Terchovej, ktorý 
pracoval v Žakovciach u pána farára Kuffu a veľmi túžil, aby sa aj otcovia v komunite v 
Žakovciach stretali na modlitbách otcov. Preto chcel zohnať knižočky MO. Vďaka Ivanovi som mu 
ich zabezpečil a bol som plný radosti a očakávaní, aká to bude sila, keď sa aj otcovia v 
Žakovciach začnú stretať na MO. Dovtedy som o Žakovciach a živote v tejto komunite vedel len 
veľmi poskromne. Ale pri tomto humor nášho Boha nekončí. Už v marci 2012 som dostal 
pozvanie od kamaráta Jána, nakoľko sa uvoľnilo miesto traktoristu „na živočíšnej“ v Žakovciach, 
ísť pracovať do tejto komunity, kde som aj 1. apríla 2012 nastúpil, a to vôbec nebol prvoaprílový 
žart, pretože tam pracujem aj teraz, keď píšem tieto riadky. Paradoxne, kamarát, ktorý ma tam 
pozval, dňa 30. októbra prácu v Žakovciach ukončil. 
     Modlitbu v skupinke sme sa začali modliť asi o mesiac, skupinka sa však po mesiaci pre 
rýchlo sa meniace situácie rozišla. Preto prosím všetkých o modlitby, aby Duch Svätý zhromaždil 
otcov, ktorým začne záležať na ich deťoch. Tiež sa modlime za seba, aby sme boli dobrými 
otcami, pretože ako to vidím za ten krátky čas, čo som medzi týmito chlapcami, väčšina je ich 
tam preto, že nepoznali láskavých a múdrych otcov. Boh Otec je na našej strane. 
                                                                                                      Ľubomír 
 
Drahí koordinátori! 
Srdečne Vám ďakujeme za Vašu námahu, ktorú vynakladáte pri organizovaní modlitieb otcov na 
úrovni celého Slovenska. Len ten, kto bol a chodí na stretnutia otcov a následne bol chorobou 
prinútený ležať v posteli, to vie oceniť. Naši bratia otcovia z Bardejova Vám vyslovujú srdečné 
„Pán Boh zaplať“. Vzhľadom na to, že v našej Cirkvi začal „Rok viery“ a viera sa snúbi s láskou a 
pokojom, posielam Vám príspevok, ktorý bol vypracovaný podľa námetu Pierre Guilberta. 
Názov príspevku: „Potom viera, pokoj a láska prídu“ 
- Ak veríš, že úsmev je silnejší ako zbraň... 
- Ak veríš na moc otvorenej ruky... 
- Ak veríš, že to, čo spája ľudí, je dôležitejšie, ako to, čo rozdeľuje... 
- Ak veríš v prednosť  nádeji pred podozrením... 
- Ak veríš, že Ty urobíš prvý krok, nie ten druhý... 
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- Ak veríš, že pohľad dieťaťa vie dojať Tvoje srdce... 
- Ak veríš, že sa dokážeš radovať z radosti svojho suseda... 
- Ak veríš, že nespravodlivosť, ktorá postihne druhého, sa Ťa tiež dotkne... 
- Ak veríš, že aj cudzinec je pre Teba bratom, či sestrou... 
- Ak veríš, že dokážeš dať kus svojho času zadarmo a s láskou... 
- Ak veríš, že vieš prijať službu od iných... 
- Ak veríš, že dokážeš ospevovať aj šťastie iných... 
- Ak veríš, že dokážeš vypočuť nešťastného, ktorý Ti berie čas, a vyvolať úsmev na jeho tvári... 
- Ak veríš, že dokážeš prijať mienku, čo sa nezhoduje s Tvojou... 
- Ak veríš, že biť svoju vinu na prsiach iných je zle... 
- Ak veríš, že pre Teba je každý blížny Tvoj brat či sestra... 
- Ak veríš, že hnev je slabosť, a nie sila... 
- Ak veríš, že radšej sám niečo znesieš od iných, než by si im ublížil... 
- Ak veríš, že nechceš, aby po Tebe prišla potopa... 
- Ak veríš, že dokážeš sa postaviť na stranu chudobného a utláčaného bez toho, aby si sa hral 
na hrdinu... 
- Ak veríš, že láska je jediná sila v každej diskusii... 
- Ak veríš, že pokoj je možný,  
  potom viera, pokoj a láska prídu. 
                                                                   Vincent 
 
Pozdravujem srdečne otcov a mužov. 
Sv. omša za vás a tiež zosnulých z MO bude 6. novembra 2012 o 9.30 v Eliášovciach. 
Požehnaný deň praje                               duch. otec Marián 
 
Zdravím vás, páni, 
podarilo sa nám rozbehnúť Modlitby otcov v Pezinku. 
Mal som k dispozícii štartovací balík knižočiek MO od spoločenstva v BA-Trnávka. 
                                                                  Roman 
 
O poslušnosti 
 
Bratia, mnohí pozorne sledujete dianie okolo otca biskupa Bezáka. Cirkev akoby sa rozdelila na 
dva tábory. Nechcem teraz špekulovať, či jeho odvolanie bolo správne, alebo nie. Toto mi 
neprislúcha. Je tu však jedna veľmi dôležitá vec, ktorá podľa mňa ukazuje, ako sa k celej veci 
postaviť. Je to poslušnosť. 
 
Mám pocit, že pravá hodnota poslušnosti sa kdesi v tých rozpálených diskusiách vytratila, 
prípadne ani neobjavila. Poslušnosť sa začala spájať s naivitou, prípadne hlúposťou. Poslušnosť 
však bola v Cirkvi vždy považovaná za veľkú čnosť. Je to jeden z troch veľkých sľubov, ktorý 
slobodne robia rehoľníci, na poslušnosti je vybudovaná hierarchia Cirkvi. Je to viera, že Boh 
vedie mojich predstavených a v prípadoch, keď  zlyhajú, že Boh sám vezme veci do svojich rúk a 
všetko obráti na väčšiu slávu – za jedného predpokladu: že som prijal rozhodnutie nadriadeného, 
hoci som ho nepovažoval za správne. Ak rozhodnutie neprijmem a bojujem proti nemu, je to 
prejav malej viery – neverím tejto Božej garancii. 
 
Vediem síce boj za spravodlivosť, ale vediem ho len ľudskými silami, bez Božieho požehnania, s 
veľmi otáznym ovocím. Cirkev je Božia, vedie ju ako dobrý Otec. A povedie ju sám, keď budeme 
rešpektovať princípy, na ktorých ju vybudoval. On nám ukázal cestu: svojmu Otcovi bol Syn 
poslušný až na smrť. A poslušný bol aj svojim pozemským rodičom. On, Boh, sa podrobil ľudskej 
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autorite sv. Jozefa, ktorý bol hriešny, a dá sa čakať, že robil chyby. Poslušnosť zachránila svet od 
smrti, do ktorej ju vrhla neposlušnosť ľudí. 
 
Poslušnosť neznamená, že musím mlčať, ak rozhodnutie nepovažujem za správne. Je dôležité, 
aby naši pastieri vedeli, čo cítime. Máme právo vyjadriť svoju bolesť, svoj zmätok a otázky. Ale 
keď sme už toto všetko urobili, je čas s vierou prijať rozhodnutie a v modlitbe s nádejou sledovať, 
ako Boh postupne obráti všetko na väčšie dobro, než by sme si vôbec dokázali predstaviť. 
                                                                            Ivan 
 
 
Medzinárodné stretnutie MM vo Vranove pri Brne 
Prvý októbrový týždeň sa vo Vranove pri Brne konala medzinárodná konferencia MM. Štvrtok 
popoludní bol vyhradený na predstavenie MO a DV (Deti viery). Modlitby otcov predstavili 
národní koordinátori z Nového Zélandu (David), Ruska (Andrej), Čiech (Mirek a Honza) a zo 
Slovenska (Ivan a Petr). Deti viery predstavili národné koordinátorky DV na Slovensku (Ľubka a 
Lenka). Prišli tam aj mladí z DV zo Slovenska a sami sa predstavili a zahrali veľmi peknú scénku 
zo sv. Písma - Návrat strateného syna. 
   Na stretnutí neplánovane vystúpil aj jeden mladý muž priamo z Vranova. Podal dojímavé 
svedectvo o tom, ako blúdil a ako sa jeho život zmenil po tom, keď sa jeho mama začala modliť 
MM, keď napísala jeho meno na krúžok a začala ho odovzdávať Bohu na modlitbách. Na 
stretnutí boli aj chlapi z Trebišova a oživili stretnutie spevom a hudbou. 
   Večer boli spoločné MM, MO a DV. Zažili sme tam nádherné stretnutie a naše duše opäť 
pookriali a nabrali síl. Mnohé mamy, národné koordinátorky, boli povzbudené našimi svedectvami 
o tom, ako sa MO rozvíjajú v našich krajinách, keďže v ich krajine MO vôbec alebo takmer vôbec 
neexistujú. Mnohé koordinátorky tiež prosili o modlitby za mužov vo svojich krajinách a za vznik 
MO. 
 
Pozvánka na národné stretnutie MO v ČR:  
Rezervujte si termín na 6. národní setkání Modliteb otců v ČR, které sa uskuteční 15.-17.2.2013 
na Hostýnĕ (http://www.modlitbyotcu.cz/aktuality.htm) 
 
Medzinárodné stretnutie MO v Holandsku: 
Prišla nám pozvánka na medzinárodné stretnutie MO v Holandsku v termíne od 15.-17.3. 2013. 
Stretnutie ju určené najmä pre národných koordinátorov, ale vítaní sú všetci otcovia, ktorí sa 
budú chcieť pripojiť. Kapacita objektu je 40-45 osôb. Ak by ste sa chceli k nám pripojiť, tak 
budeme radi, ozvite sa, aby sme sa mohli prihlásiť a dohodnúť sa na doprave. Tiež budeme 
potrebovať Vašu podporu pred týmto stretnutím. Cítime, že tieto stretnutia národných 
koordinátorov sú veľmi dôležité. Pred dvoma rokmi sme mali prvé stretnutie národných 
koordinátorov v Anglicku. Tu sme sa prvýkrát stretli, spoznali, zdieľali a modlili s ďalšími 
národnými koordinátormi. Tiež sme sa zhodli, že MO tak ako ich teraz poznáme, t.j. modlitba v 
skupinke podľa knižočky MO, idú správnym smerom.  
Vtedajší celosvetový koordinátor MO Maurice sa vzdal svojej funkcie a Holanďania dočasne túto 
úlohu prevzali. 
 
Predstavenie MO v Ženeve 
 
Koncom novembra som bol služobne v CERNe, čo pohotovo využila švajčiarska koordinátorka 
MM Delphine. 25.11. som v jej dome predstavil Modlitby otcov. Bolo tam asi 20 ľudí, z toho 10 
mužov. Môj príhovor v angličtine prekladal do francúzštiny Antoine, muž Delphine. Po mojom 
svedectve Delphine odviedla ženy do kaplnky a my sme mali MO. Jeden muž bol pripojený 
videom cez počítač z Belgicka. Na modlitby zostali všetci muži, aj spievali a kľačali pri 
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odovzdávaní. A po skončení sa ešte veľa pýtali. Bolo to pre nich nové, premýšľali, pýtali sa, s 
niečím možno zápasili, ale vydržali do konca a spýtali sa, či si môžu založiť skupinku. S dvoma 
som sa pri rozlúčke aj vyobjímal. Cítil som sa unavený, ale dojatý, že toľkí prišli, aby si vypočuli 
neznámeho muža zo Slovenska. Obzvlášť, keď sa o tom dozvedeli len dva dni pred. 
Veľké prekvapenie prišlo na druhy deň. Jeden z mužov, ktorí boli na stretnutí mi napísal, že jeho 
prosba, ktorú odovzdal na krúžku, bola bleskovo vyslyšaná. Jeho dcéra, ktorá mesiace márne 
čakala na adopciu, dostala súhlas na adopciu malého chlapčeka. Písal plný vďaky za dcéru aj za 
seba. Bohu vďaka! Modlite sa, prosím, za švajčiarskych mužov, aby spoznali Modlitby otcov aj 
cez vlastné skupinky. Aleluja! 
 
Ivan 
 
Príprava knižočky MO v maďarčine 
Približne pred rokom sme dostali preklad knižočky MO v maďarčine s prosbou o jej vydanie. 
Knižočku preložila jedna mama zo Šamorína, ktorá sa modlí MM. S tlačou maďarskej verzie 
knižočky sme sa zatiaľ neponáhľali, keďže sme ešte nemali žiadny záujem od otcov. To sa teraz 
zmenilo, pretože sa nám ozval jeden otec zo Šamorína, že by sa chceli modliť MO po maďarsky. 
Začíname teda uvažovať o tlači, ale nemáme zatiaľ potrebnú sumu peňazí. Tiež by sme boli radi, 
keby sa našiel niekto, kto by tieto knižočky distribuoval a komunikoval s mužmi, ktorí budú mať 
o modlitby v maďarčine záujem, kto cíti volanie k službe koordinátora.  
   
 
...pár slov na cestě rozsypaných... 
...je ráno,-další den přátelé...Nevadí,že je mlha a nejde vidět na 20 metrů!...Za záclonou 
nebeského okna je slunce a kdyby jen slunce, ale dobrý Bůh,který je laskavý, milosrdný,-
naslouchající tvojí modlitbě...ŽÁDNÁ MLHA NENÍ TAK HUSTÁ, ABY JÍ NEPRONIKL PAPRSEK 
BOŽÍ LÁSKY!...Slyšíme to i v kostelových kázáních,že...Bůh dal svého syna...Pořád si to 
uvědomuju, jak velký dar jsme dostali a jak málo to dokážem docenit,totiž,- Bohu 
poděkovat...Skrze Krista se na nás dívá Bůh!...Bůh je svatý a nádherný!...Máme ne štěstí,ale 
milost, že jsme Boha poznali a věříme v něj...Nikdy, nikdo a v žádné mlze není sám!...Každý den 
smíš položit svůj život před Boha a prosit ho o vedení a posvěcení...Dokážeme toho ty i já využít 
v dobrém slova smyslu?...Život je aréna a my skutečně jsme gladiátoři...Máme za zády víru 
svých předků a důvěru v Boha v srdci.Také zbraň od Boha máme!...MODLITBU...Denně 
čelíme,nelásce,sobectví,mamonu,závisti,hrubosti,plytkosti,nepochopení a jiným "mlhám".......... 
Před pár dny jsem jel autem taky mlhou a vynořil se přede mnou z mlhy kříž. Víte co na něm bylo 
vytesáno?...Ježíš Kristus je cesta,pravda i život.... Přeji všem a jistě i sobě,abychom neztratili 
srdce v této době "mlhy",nebo novodobého temna, chcete-li.  Pamatujme na to, že SMÍME volat k 
Ježíši a že zaslíbení PLATÍ pro každého z nás...a tak..Pros a bude Ti dáno,hledej a nalezneš, 
tluč a bude Ti otevřeno...a mlha?...mlhy?...Boží láska OSVĚCUJE každého člověka...Mějte se a 
buďte dobré mysli, náš Bůh je velký.....s pozdravem mir@ 
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Adresár MO, nová registrácia 
Po ôsmich rokoch by sme radi urobili poriadok v adresári MO. V súčasnosti máme v adresári cez 
200 poštových adries a okolo 270 e-mailových adries. Dostávame sa prirodzene do stavu, keď 
pravdepodobne posielame spravodaje aj tým, ktorí už o ne nemajú záujem. Neradi by sme 
neefektívne míňali na poštovné peniaze, ktoré nám posielate na podporu MO a tiež by sme 
neradi posielali (už) nežiadané e-maily. Chceme, aby spravodaj MO išiel do každej skupinky MO 
(poštou alebo e-mailom) a tiež každému, kto sa modlí každodennú modlitbu otcov alebo cíti pri 
čítaní našich spravodajov povzbudenie. Preto vás všetkých chceme požiadať o spoluprácu. 
V spravodaji a na našich stránkach bude vložená registračná návratka pre záujemcov 
o spravodaj MO. Osobitne prosíme, aby ju vyplnili koordinátori skupiniek, ktorí budú potom 
zodpovední za rozmnoženie a distribúciu spravodaja v skupinke. Prosíme návratku vyplniť a 
odoslať na našu adresu (e-mailom, poštou alebo kontaktovať nás telefonicky). 
 
UPOZORNENIE! Ďalšie spravodaje budeme posielať len tým, od ktorých dostaneme 
návratku.  

 
 
 NÁVRATKA - Registrácia záujmu o zasielanie spravodaja  MO 

Meno a priezvisko  

Adresa  

PSČ a mesto  

Telefónne číslo  

e-mail  

Spravodaj zasielať e-mailom  

Spravodaj zasielať poštou  

Ak máte skupinku MO, napíšte  
názov obce, kde sa stretávate 

 

 
 
 
 
 

 

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          
info@modlitbymatiek.sk, 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. 


