Modlitby otcov

list č. 26, september 2013

Boh Otec a jeho láska – Nikto nás nemôže odlúčiť od Tvojej Lásky por. Rim 8, 38 – 39
Najväčším darom Boha Otca pre nás je Ježiš Kristus, Boží Syn, ktorý prichádza vykúpiť svoj ľud.
Ježiš Kristus, pravý Boh, zaplatí účet a vytrhne nás z tlamy šelmy, aby splatil dlžobný úpis. Má to
však jednu podmienku. Musíme chcieť. Voľba ostáva na nás. Božia Láska je nekonečná, ale
nenúti nás. My si musíme vybrať, či dáme prednosť Bohu, alebo sami sebe, či budeme hľadať
Jeho a Jeho vôľu, alebo či sa mu budeme vyhýbať a tváriť sa, že neexistuje, či budeme pokorne
kráčať s Ním, alebo bez Neho. On nás nenúti, ale trpezlivo čaká, kým si uvedomíme, že s Ním je
to skutočne lepšie a že bez Neho vlastne ani nemôžeme opravdivo žiť. My kresťania sa často
stretávame s rizikom všednosti, keď môžeme žiť akože správnym životom, dokonca prijímať
sviatosti, ale často sa postupne krôčik po krôčiku vzďaľovať od Boha. Naoko máme všetko
splnené, ale iba formálne. Srdce nám postupne prestáva fungovať, až telo vyschne, meníme sa na
povestné obielené hroby a prestávame skutočne žiť. Riziko spočíva v tom, že sa môžeme postupne
začať oddeľovať a ísť vlastnou cestou, nehľadať Boha a Jeho vôľu pre nás, ale vlastnú vôľu,
vlastné naplnenie. Často si môžeme povedať, veď robím to a to, chodím do kostola, pravidelne sa
modlím, dávam desiatok, starám sa o rodinu a výchovu detí. To všetko je určite potrebné, riziko
všednosti spočíva v tom, že sa prestaneme s Bohom rozprávať, že naša modlitba nebude
modlitbou, ale povinnosťou zaradenou do priebehu dňa bez skutočného záujmu stretnúť sa s Ním.
Pritom Boh toho nechce ani tak veľa, chce iba to, aby sme sa na chvíľu zastavili a dali mu
skutočnú prednosť, aby sme sa s Ním skutočne rozprávali alebo aby sme sa aspoň na chvíľku
opravdivo stíšili a boli jednoducho s Ním. „Pane, chcem, aby si bol chvíľku so mnou, Pane, toto
ma bolí, Pane nedarí sa mi, pozri, všetko, čo robím, sa rozpadá, Pane, deti ma neposlúchajú,
neviem si s nimi rady, Pane požehnaj moju rodinu a túto prácu...“, to sú jednoduché vety
a otvárajú nám dvere k Pánovi, keď mu povieme, že On je Boh, a pozveme ho do svojho života,
keď mu dáme vo svojich rodinách skutočnú prednosť pred inými vecami. Keď On bude skutočne
prvý, nemusíme sa báť, že nám niečo naozaj dôležité bude chýbať. „Hľadajte najprv Božie
kráľovstvo a všetko ostatné dostanete navyše.“ Bohu vďaka si môžeme spolu so sv. Pavlom
povedať: „Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej Lásky, Tebe patrím“ (porov. Rim 8, 38 – 39)
a vlastne to znamená, že sa môžem kedykoľvek vrátiť k Otcovi, spočinúť v Jeho náručí, vyplakať
sa mu a prijať Jeho milosť. Skutočne, aj keď my sme neverní, On zostáva verný, túži po nás
a čaká na nás, kedy ho pozveme, aby prišiel a bol s nami.

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista (Ef 1, 3)“
Keď nám otec biskup Stolárik pred rokom povedal, že z neba je pripravené zostúpiť na otcov
veľké požehnanie takmer automaticky, mnohí sme spozorneli. Bolo to povzbudzujúce, ba ešte
lepšie: vzrušujúce. Dnes si myslím, že to bolo aj prorocké. Pre ďalšie stretnutie vo Svite sme si
vymodlili tému Boh Otec a jeho láska.
„Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme (1Jn 3, 1)“. To najdôležitejšie, čo chce Otec povedať
svojim deťom, je, že ich miluje. V dejinách spásy sa nám to Otec snažil tlmočiť cez patriarchov,
prorokov, a keď to stále nezaberalo, poslal nám svojho Syna. Od neho vieme, že Otec nás miluje
tak ako svojho Syna (Jn 17, 23), že je človeku blízko už tu na zemi (s Otcom „prídeme k nemu a
urobíme si uňho príbytok“ Jn 14, 23), že sa postará o naše potreby („Ak budete o niečo prosiť
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Otca v mojom mene, dá vám to“ Jn 16, 23), že je veľké jeho milosrdenstvo („Jedzme a veselo
hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil“ Lk 15, 23 – 24).
Napriek tomu všetkému sa často správame ako márnotratní synovia, ktorí pohrdnú Otcom a
skúšajú to bez neho, alebo ako starší synovia, ktorí zostávajú s Otcom, ale neuvedomujú si, čo
všetko majú od neho, a že môžu mať ešte oveľa viac, ak mu budú vďační.
Požehnanie, o ktorom hovorí otec biskup, je pripravené. Musíme mu vyjsť v ústrety: „Ak ma
budete hľadať celým svojím srdcom, nájdete ma“ (porov. Dt 4, 29). Keď spoznáme Boha ako
milujúceho Otca, budeme ho aj my milovať a s dôverou sa mu dokážeme odovzdať. Potom sa jeho
požehnanie bude prenášať na naše rodiny. Úlohou otca je žehnať a milovať, ale my nemôžeme dať
to, čo nemáme. Skutočné požehnanie prichádza od toho, v ktorom má korene každé otcovstvo na
nebi i na zemi.

Národný pochod za život
Národný pochod za život je predo dvermi. Povzbudzujeme vás, aby ste sa zapojili do jeho účasti
alebo modlitbovej či inej podpory. Duchovná príprava pochodu spočíva v modlitbe deviatnika
z iniciatívy Mladí za rodinu, ktorý sa modlí od 14. do 22.9. Organizácia pochodu vyzerá byť
veľmi dobrá, sprievodný program sa začína už v sobotu workshopmi, koncertnými vystúpeniami,
v nedeľu je pripravený program tiež pre deti (Skautské mestečko), sväté omše a samotný pochod
o 14.30. Organizátori tiež ponúkajú možnosť ubytovania v školách a pre rodiny s deťmi
v rodinách. Podrobné informácie nájdete na stránkach pochodu: http://pochodzazivot.sk/

8. celoslovenské stretnutie Modlitieb otcov 11. až 13. októbra 2013 vo Svite
Priatelia, chceme vás všetkých vrelo pozvať na celoslovenské stretnutie MO do Svitu. Témou
stretnutia vo Svite bude Boh otec a jeho láska. Po tom, ako sme v roku 2011 putovali do Svitu za
sv. Jozefom, v roku 2012 nás Duch Svätý viedol k Márii, tento rok sme cítili, že chce, aby sme sa
na našom stretnutí obrátili priamo na nášho Otca, a to z pohľadu Jeho Lásky, ktorou miluje
každého hriešnika.
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 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. Ako novú vec vás chceme povzbudiť,
aby ste na stretnutie pozvali aj svojich synov nad 18 rokov, ktorí ešte nie sú otcami, ale cítite,
že by bolo pre nich dobré, aby videli, ako sa modlia muži. Ich slobodná odpoveď na vaše pozvanie
môže odrážať, či už pre nich dozrel čas. Ak sa ich zopár vo Svite zíde, môžu vytvoriť svoju
vlastnú skupinku na zdieľanie.
Ponúkame vám predstavenie MO vo vašich farnostiach týždeň pred stretnutím MO vo Svite, t.j.
od pondelka do štvrtka 7. až 10. októbra. 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
28. septembra do 6. októbra (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)
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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 sa začne v piatok večer o 18:00 (prezentácia, večera), skončí sa v nedeľu o
12:00 (obed). Približný program: Piatok: svätá omša, príhovor, celonočná adorácia. Sobota:
raňajky, chvály, prednáška, skupinky, svedectvá, obed, adorácia, sviatosť zmierenia, sv. omša,
večera, MO, 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
30. septembra 2013) 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 na stretnutí 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.
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 Otec miluje. Amen.
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.
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PRIHLÁŠKA na stretnutie MO 11. až 13. októbra 2013, Svit
Záväzne sa prihlasujem na stretnutie MO:
Meno

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

Adresa (aj PSČ): . .............................................................................................................
Telefón...............................................................................................................................
Záväzne si objednávam (zakrúžkovať):
Ubytovanie:

Pi - So 11. – 12. 10. (z piatka na sobotu)
So - Ne 12. – 13. 10. (zo soboty na nedeľu)

Stravu:
Pi 11. 10.
V
So 12. 10. R O V
Ne 13. 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 EUR, obed 4 EUR, večera 4 EUR
Záloha: 7 EUR - ak prídete len na sobotu, zálohu platiť nemusíte.
………………………………………………………………………………………………Tu odstrihnúť ...............
Prihlášku pošlite najneskôr do 30. 9. 2013 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

4

