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Ako spoznať Otca
Otec Mikuláš Tressa sa nás vo svojej homílii vo Svite pýtal: „Si ty, otec, obraz
milujúceho a milosrdného nebeského Otca? Aký obraz vidí tvoj syn, tvoja dcéra?“ V
jednom svedectve (tiež vo Svite) sme počuli toto: „Vzťah mojich detí ku mne bol zlý.
Všetko sa zmenilo, keď sa zmenil môj vzťah k Bohu Otcovi...“ Ak máme byť dobrým
obrazom, zdá sa, že musíme Otca spoznať. Ale ako?
Ježiš urobil všetko, aby upriamil pozornosť na svojho Otca. Jeho prvé zaznamenané
slová boli: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“
(Lk 2, 49) Jeho posledná veta bola: „Do tvojich rúk, Otče, porúčam svojho Ducha“ (Lk
23, 46). Povedal tiež, že „Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca“
(Jn 5, 19) a „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal“ (Jn 4, 34). Apoštolov
naučil nádhernú modlitbu Otčenáš. Jeho rozprávanie o Otcovi bolo podmanivé a apoštol
Filip logicky vyjadril túžbu, ktorú v ňom podnietilo: „Pane, ukáž nám Otca a to nám
postačí“ (Jn 14, 8). Ježišova odpoveď „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14, 9) nám dáva prvý
kľúč. Otca spoznáme, keď spoznáme Ježiša. Otec a Syn sú spolu v spoločenstve
Ducha. Boh je rodina.
Naša otázka tak nadobudla trochu inú formu: ako spoznáme túto rodinu? Ďalší kľúč
sa skrýva tu: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať;
prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14, 23). Tak je to, budú v nás, my
budeme v nich. Vytvoríme spoločenstvo, staneme sa súčasťou Božej rodiny,
adoptovanými synmi nebeského Otca. „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec:
voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho“ (1 Jn
3, 1). Božie deti sú jednoduché, dôverujú svojmu Otcovi a so všetkým sa obracajú na
neho. Aj my, fyzickí a duchovní otcovia, sa musíme stať takými deťmi.
Tu sa v nás môže ozvať 'bohatý mládenec': „Pane, snažím sa ťa milovať a tvoje
slovo, tvoje prikázania zachovávam odmala. Čo mi ešte chýba, aby ste si s Otcom u
mňa urobili príbytok?“ A počujem aj odpoveď s posledným kľúčom: „Vzdaj sa všetkého,
na čom lipneš, a úplne sa mi odovzdaj! Tak budeš plniť Otcovu vôľu a každý, kto plní
vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka, moja rodina.“
Apoštol Ján to vyjadril podobne: „Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska... Kto
však plní Božiu vôľu, ostáva naveky“ (1 Jn 2, 15 – 17).
Boh Otec túži, aby sme ho spoznali. V ňom má korene každé otcovstvo na nebi i na
zemi. Poslal nám svojich patriarchov, prorokov, svojho Syna a stále to ešte nie je ono.
Priveľa otcov stále miluje svet. Čo ešte môže Otec pre nás dnes urobiť? Domnievam sa,
že chce osobitnými milosťami zahrnúť tých, ktorí ho túžia spoznať, ktorí sa na neho
budú obracať, ktorí sa mu budú odovzdávať. Slovami Vinca Kutného, najstaršieho
účastníka stretnutia vo Svite: „My sme tu preto, aby sme pod Ježišovým vedením v moci
Ducha Svätého nanovo otvorili nové a nezaslúžené skúsenosti s jeho Otcom, ktorý chce
byť Otcom každému z nás.“ Tak veru, nové a nezaslúžené skúsenosti. Boh Otec na
obálke našej knižky ide spadnúť z oblakov, aby vdýchol život do spiaceho Adama. Stačí
trochu úsilia z Adamovej strany a ich ruky sa stretnú. Otcovo požehnanie sa vyleje na
mužov a cez nich na ich rodiny. Majme oči otvorené, už sa to deje!
„Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti, aby ste ho
poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké
bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých a aká nesmierne veľká je jeho moc pre
nás veriacich” (Ef 1, 17 – 19).
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8. celoslovenské stretnutie Modlitieb otcov (11. – 13. októbra 2013 vo Svite)
(Boh Otec a jeho láska)

Milí bratia! Keby sme mali jedným slovom vystihnúť naše stretnutie, zvolil by som
radosť. Bola to radosť, akú nemôže dať tento svet. Zračila sa v tvári vari každého muža.
Nadprirodzená radosť, ktorou nás požehnal náš Otec, pretože sme sa rozhodli ho
spoznať. Opäť medzi nás zavítal otec biskup Stanislav Stolárik a celebroval úvodnú
svätú omšu v piatok večer. O tri dni neskôr hovoril o svojej skúsenosti v homílii v rádiu
Lumen takto: „Týchto sto mužov vo Svite vyslalo signál, že otcovia rodín aj v dnešnej
dobe sa vedia stretnúť aj pri modlitbe. Celú noc z piatka na sobotu mali adoráciu. To je
sila modlitby našich otcov, za ktorých naozaj treba ďakovať. Svojím príkladom môžu
oslovovať aj ďalších mužov. Ak sa vám zdá, že ich bolo málo, čo vám bráni sa k nim
pridať?“ Ďakujeme, otec biskup!
V sobotu sa nám vo Svite prihovoril don Anton Červeň. Hovoril o našom ľudskom
otcovstve, ale aj o Božom otcovstve, o úlohe otca, o jeho poslaní v rodine, o jeho
zodpovednosti, aké dôležité je už len to, že sme doma so svojou manželkou a deťmi.
Mali sme tiež skupinky, v ktorých sme sa zdieľali o našom vzťahu k nebeskému Otcovi
a tiež k nášmu pozemskému otcovi. V sobotu popoludní sa nám na svätej omši prihovoril
Mikuláš Tressa, ktorý v kázni pripomenul, že si nemôžeme od nebeského Otca vyprosiť
nič, ak nebudeme naňho napojení. Večer sme mali modlitby otcov pred vystavenou
Sviatosťou oltárnou. Pri modlitbách sme otvorili text zo Šalamúnovej Piesne piesní –
Pies 1, 1 – 5, po modlitbách bola možnosť zložiť sľub do nášho spoločenstva. V nedeľu
sa nám prihovoril Vincent Kutný z Bardejova na tému „Vzťahy otca v rodine a vzťahy
otca k Bohu“.
Na stretnutí bolo 115 účastníkov, z toho 7 kňazov, otec biskup Stolárik a jeden
diakon. V sobotu nás navštívila aj koordinátorka MM Janka Pajanová, ktorá kvôli
krátkemu stretnutiu s nami predčasne odišla z národného stretnutia MM v Brne. Mali
sme hostí z ČR, ale aj členov medzinárodného výboru MO Mauricea Schemkesa a
Willema Visser t'Hoofta z Holandska. Každý, kto sa zúčastnil, bol ohromným
povzbudením pre ostatných účastníkov stretnutia, ako to aj vyjadril Willem z Holandska:
„Pred toľkými mužmi sa tu cítim ako v nebi“ a neskoršie dodal: „Dve veci sú dôležité,
Modlitby otcov a Modlitby matiek. Mám veľký sen, že na celom svete sa všetci muži
budú modliť a potom sa svet zmení.“
Tento rok sme cítili veľkú pomoc od vás v zapájaní sa do služieb, čítania, hudby a
spevu, ozvučenia, registrácie, prípravy svätých omší, celonočnej adorácie,
fotografovania. Osobitne si vážime modlitby a pôst pred stretnutím. Viacerí ste sa zapojili
pre spoločné dobro, a preto vám každému zo srdca ďakujeme. Osobitne ďakujeme
kňazom, ktorí prichádzajú a ochotne slúžia. Veľká vďaka patrí každému, kto priniesol
akúkoľvek obetu, aby povzbudil niektorého z bratov, a vďaka patrí samozrejme aj tým,
ktorí nemohli prísť, ale v duchu boli s nami. Tiež ďakujeme všetkým za vaše svedectvá.
Duchovný otec Marián Libič nás na stretnutí prosil, aby sme v našich skupinkách
prednášali tiež túto prosbu: „Aby zamestnávatelia neporušovali morálne zásady
a nezotročovali svojich pracovníkov kvôli väčšiemu zisku.“
Radi by sme vás pozvali na VII. národní setkání Modliteb otců v ČR, Sv. Hostýn
7. až 9. marca 2014. Niektorí chodíme zo Slovenska každý rok, ale tentoraz vás
chceme povzbudiť: príďte viacerí a vytvorme tak jedinečné česko-slovenské
spoločenstvo. Tieto stretnutia bývajú trochu iné ako naše vo Svite a je to obohatenie
našej spoločnej spirituality. Mimoriadne je miesto konania: Sv. Hostýn, asi najznámejšie
mariánske pútne miesto u našich bratov, je na vysokom kopci a zaujme svojou
neopakovateľnou atmosférou. Na stretnutie by mali prísť aj Willem a Maurice z
Holandska. Viac informácií nájdete nižšie.
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Svedectvá zo skupiniek
Milí otcovia, s radosťou poskytujem pár informácií z našich skupiniek zo slovenskomoravského pomedzia. V Skalici je taká malá zmena, že sa chlapi schádzajú už každý
týždeň a skupinka sa rozrástla, pravidelne príde okolo deväť otcov. K modlitbám MO sa
po dohode všetkých pridala i modlitba za mier a pokoj národov a tiež po inšpirácii
kňazom Mariánom Libičom 3 x Zdravas. Dobré správy z druhej strany hranice – z
Moravského Slovácka – sú, že sa vytvára už i v našej skupinke v Strážnici nová
skupinka otcov chodiacich z neďalekej dediny Vnorovy, sú veľmi aktívni, je ich už päť.
Nás sa schádza pravidelne päť až desať mužov. Stále sme ekumenická skupina, a čo je
skvelé, bratia evanjelici, čo pochádzajú z našej skupiny, sú takí nadšení, že svoju znovu
rozšírili, niektorí absolvovali i kurz alfa. Dva i tri razy do roka robíme spoločné modlitbové
stretnutia a raz do roka sme účastní na ekumenickej bohoslužbe v niektorej z dedín, čo
sú v dosahu. S radosťou vás pozývame na národné stretnutie MO na Hostýne v čase od
7. do 9. marca. Mal by medzi nás prísť i arcibiskup z našej diecézy Olomouc otec Jan
Graubner. Zaujíma sa o dianie v MO a posiela nám svoje požehnanie. Tož to je od nás
zo Slovácka ... Pokojné a radostné prežitie adventu i Vianoc praje
Marián
Ahojte, bratia otcovia! Posielam malý príspevok zo života našej skupiny MO. Našu
dedinu Horné Orešany si vybral rád benediktínok ako svoje pôsobisko, ako miesto pre
svoje dielo. Pod Malými Karpatmi bol 20. mája 2009 slávnostne posvätený základný
kameň kláštora. Následne sa začalo so stavbou. V roku 2013 pri príležitosti, nazvime to,
dňa otvorených dverí kláštora, oslovili sestry benediktínky člena alebo členov
spoločenstva Modlitby otcov a toto môžem pokladať za začiatok brigádnickej činnosti, či
už členov spoločenstva modlitieb, ale i nečlenov. Brigádnická činnosť spočívala
väčšinou v úpravách kláštorného nádvoria, v odstraňovaní buriny, znečistenej pôdy, v
inštalácii dverí pre vstup, výsadbe stromov a hlavne dovoze zeminy na kláštorné
nádvorie. Sestry benediktínky za nás obetujú veľa modlitieb a koncom októbra pre nás a
naše rodiny pripravili duchovnú obnovu s hojným, nielen duchovným agapé. A tak v
duchu sv. Benedikta sa naše spoločenstvo spolu nielen modlí, ale prácou aj prikladá
aspoň malú tehličku na dobrom diele. Je nás dvanásť členov, stretáme sa asi jeden a
pol roka vždy v utorok. Pravidelne sa stretneme podľa možnosti aspoň piati. Veríme v
dôležitosť a silu spoločnej modlitby a v modlitbe sa zjednocujeme spolu s vami.
Otcovia zo skupiny v Horných Orešanoch
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Milý Petr a Ivan, na stretnutí vo Svite som sľúbil, že vás budem informovať, ako sa darí
rozbehnúť, resp. obnoviť Modlitby otcov v Leviciach. Od začiatku novembra sme sa
začali spoločne stretávať ôsmi chlapi. Pán farár nám poskytol aj vhodnú miestnosť na
stretnutia, takže chce to iba vydržať. Vo vytrvalosti vidím najväčší problém – zhruba
polovica chlapov je pracovne značne vyťažená. Dúfam, že s Božou pomocou dobré dielo
vytrvá a bude sa aj rozvíjať, hlavne keď na seba vzájomne myslíme v modlitbe. Želám
vám požehnaný týždeň. Peter
Vo Veľkom Krtíši sme mali prvé stretnutie v pondelok, boli sme zatiaľ dvaja, tak nám
držte palce, aby sme sa rozrástli. Mysľou sme stále v modlitbách spojení. Jano a chlapi
otcovia z V. Krtíša
Pozdrav z Kene
Milí Petr a Ivan, srdečne vás pozdravujem z Kene. Aj keď nie vždy odpovedám na mail,
v srdci som stále s vami. Tento čas v komunite je veľmi intenzívny a žiada všetko, čo sa
ešte dá pridať, aby služba bola kompletná a srdce otvorené. V piatok odchádzam na
duchovné cvičenia k otcom jezuitom, kde obyčajne naši kňazi chodia. Ďakujem za vaše
modlitby a obety. S láskou a vďačnosťou vás všetkých žehná otec Ivan Ďuriš.
Ohliadnutia za Svitom
Ahojte, som veľmi vďačný za možnosť zúčastniť sa na stretnutí vo Svite. Veľmi som
chcel zažiť atmosféru tohto stretnutia a som veľmi povzbudený. Bolo to silné, úprimné a
povzbudzujúce. Keďže sa ma Pán v nedávnej minulosti priamo dotkol cez MO a uzdravil
niektoré veci v mojom živote, rád by som sa podelil o jednu myšlienku, ktorá vo mne
silno zarezonovala – MO, MM a DV považujem za veľký dar pre naše časy a myslím, že
svojím poslaním a posolstvom prekračujú hranice rôznych hnutí v Cirkvi i mimo nej. Je to
silné posolstvo a pozvanie naplno prežívať svoju identitu muža a ženy, posväcovať a
uzdravovať rodinu, vzťahy v nej a pozývať do všetkých jej zákutí Svätého Ducha. Paľo
Chcem sa s vami podeliť o môj zážitok a postreh zo stretnutia MO vo Svite.
1. Cestou do Svitu nám od Ružomberka začalo zlyhávať auto. Poklesol výkon
motora a po diaľnici sme mohli ísť akurát tak trojkou alebo štvorkou. Tŕpol som, či vôbec
do Svitu prídeme. Síce pomalšie, ale prišli sme. Samozrejme som si robil starosť, čo
s tým, lebo naspäť sme potrebovali ísť v noci a cez Donovaly. Začal som hľadať závadu.
Oslovil som aj priateľov, túžil som stretnúť nejakého majsterka s náradím, ale nič z toho.
Keď sme mali zdieľanie v skupinke, na záver sme individuálne ďakovali a prosili. Akosi
som vnútorne pocítil povedať o tomto mojom probléme s autom. Veľmi som váhal. Že
však potom, v tichosti poprosím v spoločnej miestnosti. Ale vnútorne som stále cítil
„povedz to nahlas“. Tak som sa odhodlal a odovzdal som túto moju starosť nahlas
nebeskému Otcovi. V našej skupinke sme mali aj duchovného otca Mariána. Ten, keď
ma počul, hneď zareagoval slovami: Dnes budem slúžiť sv. omšu a túto tvoju prosbu
dám ako úmysel. Po týchto jeho slovách ma ovanula taká zvláštna akoby vlna. V tej
chvíli som si uvedomil, ako často sa s riešením svojich problémov spolieham na seba,
svoje sily, na priateľov, hľadám okolo seba šikovného majsterka, ktorý by mi pomohol,
a zabúdam pritom na toho najlepšieho Majstra, nášho Pána. Uvedomil som si, ako
slabo a málo dôverujem Pánovi. Sv. omša prebehla, my sme sa s veľkou dôverou vydali
autom späť domov. A auto nám celou cestou išlo ako hodinky a aj ďalšie stovky
kilometrov potom. Z celého srdca ďakujem otcovi Mariánovi za tento jeho skutok, ktorý
vo mne veľmi prehĺbil dôveru v nášho Pána.
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2. Veľmi ma potešila aj prítomnosť mladých dospelých mužov na tomto stretnutí.
Niektorých som poznal osobne zo spoločenstva Nové svitanie. Píšem o tom preto, že do
Svitu so mnou pricestoval aj náš dospelý syn. Títo mladí muži vytvorili spoločnú
skupinku a prežili krásny čas zdieľania. Mnohí z nich vyrástli v mládežníckych
spoločenstvách, a preto ma potešila skutočnosť, že sa im vytvorila možnosť ďalšieho
formovania sa v spoločenstve MO. Celá naša rodina sa veľmi teší aj na druhú Katolícku
pútnickú konferenciu. Vďačný Anton z Tesárskych Mlynian
Z príhovoru Vincenta, najstaršieho účastníka stretnutia vo Svite
(krátené, celý príhovor sa dá stiahnuť z našich stránok)
Vážení a milí otcovia ! Dostal som tému „Vzťahy otca v rodine a vzťahy otca k Bohu". Je
to ťažká téma, ale pokúsim sa jej zmocniť za pomoci Ducha Svätého.
Je ťažká doba, v ktorej naša spoločnosť dokáže štiepiť atóm, ale nedokáže udržať
vzťahy v spoločnosti a v rodine. Ale ťažká doba bola aj vtedy, keď sv. Jozef išiel do
Betlehema zapísať seba a Pannu Máriu a potom aj Ježiša. Boli vo veľkom
nebezpečenstve, keď sa ich Herodes chcel zmocniť, ale Pán im pomáhal. Jozef dostal
od nášho Boha Otca pokyn odísť do Egypta, a tak sa nebezpečenstvu vyhli, aj keď
mnoho detí neviniatok na to doplatilo životom.
Už z tejto udalosti vidíme, že náš Otec nebeský svoje deti nenechá bez pomoci.
„Otče, ty si poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby nás vyslobodil z otroctva
hriechu. Ukáž svoju otcovskú lásku tiež nám všetkým, ktorí túžobne očakávame Tvoju
pomoc, a doveď nás k úplnej účasti Božích detí na slobode, skrze Krista, nášho Pána.
Amen.“
Pokúsme sa teraz uvedomiť si, kým je pre nás otec a ako je otcovstvo, na prvom
mieste to Božie, v našom živote dôležité. Je jedinečné a neopakovateľné. Môžeme však
povedať, že existuje len jediný otec, a to Otec Ježiša Krista – BOH. My ostatní, ktorí
nesieme jeho meno, kňazi, otcovia rodín, sa právom odvolávame na slová sv. apoštola
Pavla, ktorý hovoril: „... i keby ste mali tisíce vychovávateľov, otcov nemáte mnoho“.....
..... Boží nepriateľ vie lepšie ako my, aký je pre nás vzťah s otcom dôležitý, a snaží sa,
aby bol tento vzťah od začiatku nášho života narušovaný. Vie lepšie ako my, že vďaka
nášmu vzťahu k otcovi sme schopní zdravo prežívať ostatné vzťahy v našom živote.
Nielen v náboženskej rovine, náš vzťah k Ježišovi Kristovi, k Duchu Svätému, k Panne
Márii, ku svätým anjelom, ale že vďaka nemu sme schopní žiť i všetky pozemské vzťahy
a konečne i vzťah k sebe samému. Preto je tento vzťah taký ohrozovaný a stresovaný.
Najväčšie pokušenie, ktoré Ježiš prežil na tejto zemi, sa netýkalo žiadostivosti, ale
útočilo na jeho synovský vzťah k Otcovi preto, že Ten viedol jeho život a všetko, čo bolo
na jeho ľudskosti najkrajšie. Boží nepriateľ na púšti niekoľkokrát oslovil Ježiša: „Si
synom Božím?“ Prečo práve táto otázka? Preto, že potreboval spochybniť jeho základnú
identitu. Ježiš dobre vedel, že v ľudskom tele môže žiť plnosť ľudstva len vo vzťahu
synovskom.
My sme tu preto, aby sme pod Ježišovým vedením a jeho nasledovaním v moci
Ducha Svätého nanovo otvorili nové a nezaslúžené skúsenosti s jeho Otcom, ktorý chce
byť a aj je zvláštnym spôsobom Otcom každému z nás, nielen akoby, nielen duchovne,
nielen v prenesenom zmysle slova, ale podstatne a úplne.
Naše synovstvo je jedinou identitou nás ľudí, pokiaľ máme obstáť v živote na tomto
svete. Život duchovného detstva je vysokou školou spirituality. Duch detstva je darom
Ježiša Krista, je dušou jeho života. Inými slovami, je to Duch Svätý. Ježišova cesta však
nie je pohodlná, ani lacná. Môže ju nastúpiť len ten, kto je malý, kto pozná, že sám od
seba nie je schopný prijať ju ako milosť.
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Prečo je také ťažké prijať Boha takého, aký je, a stotožniť sa s Ježišovou
skúsenosťou? V nej Pán pred učeníkmi vyznáva: „Velebím ťa, Otče, Pane neba i zeme,
že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými.“ Málokto dokáže dozrieť k životnej
skúsenosti a v nej môže vyhlásiť: Otec mi dal popravde všetko. Skôr si po celé roky píše
zoznamy všetkého, čo nám Boh vzal, a potom po dlhej dobe prídeme na to, že Boh
neberie, ani na nás nešetrí, ale dáva. Jedine vo svetle Božieho slova a nasledovania
Krista môžeme dospieť ku skúsenosti: „Všetko, čo mám, je mi dané od môjho Otca.“
Všetky ostatné predstavy sú falošné, od jeho nepriateľa Satana.
...
Drahí otcovia, ešte sa zmienim o láske. Minulý rok sme mali prednášku o sexe, ale láska
je pre naše vzťahy užitočnejšia. Láska je súzvuk našich konaní v rodine, je balzam na
bolesť, je úsmev (nie falošný), je súcit, je pohladenie, je pevným pilierom v každej
rodine. Svätá matka Tereza povedala: „nerobte veľké veci, ale malé a s veľkou láskou“.
Preto, drahí otcovia, naučme sa milovať aj bez sexu. Nebojme sa privinúť si a objať
manželku, povedať jej, mám ťa rád. A keď to uvidia naše deti, že milujeme ich mamu a
ako sa k nej milo správame, vrátia nám to stonásobne.
Láska je lepidlo, ktoré spája a upevňuje naše úsilie odstrániť všetky problémy. Drahí
otcovia, sexom môžeme zhrešiť, ale láskou nikdy.
Láska je najväčšou zbraňou proti hriechu. Preto s láskou poďme úzkou cestou do
nebeského kráľovstva. Ďakujem.
Pozdrav z Modlitieb matiek
Milí otcovia, pozdravujem vás! Bola som veľmi rada, že som mohla aspoň na chvíľku
prísť medzi vás na stretnutie do Svitu. Bola to Božia milosť. Cestou som rozmýšľala,
prečo MM boli prv ako MO, keď sú to práve otcovia, ktorí majú viesť svoje rodiny, ktorí
majú viesť farnosti a spoločenstvá? Odpoveď som našla vo Svätom písme, v životnom
príbehu Božej Matky a svätého Jozefa... Pán Boh poslal anjela k Márii, aby jej zvestoval,
že sa stane Matkou Vykupiteľa. A až potom, keď Mária povedala svoje ÁNO, zjavil sa vo
sne Jozefovi, aby mu oznámil túto novinu... Keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych, tak to boli
zase ženy, ktoré sa túto radostnú zvesť dozvedeli prvé. Až po nich prišli apoštoli.
Myslím, že to nebolo preto, lebo ženy by mali byť vpredu, ani preto, že by boli lepšie, ale
pravdepodobne preto, lebo ženy sú mäkšie – ľahšie uveria tomu, čo sa im ponúkne.
Naša spiritualita je spiritualitou odovzdanosti, spiritualitou života Panny Márie
a svätého Jozefa. Zdá sa, akoby celý ich spoločný život bol zhrnutý v radostnom
ruženci. Keď sa Panna Mária ponáhľa ku svätej Alžbete po zvestovaní, ponáhľa sa
pravdepodobne nie pre to, aby jej pomohla v domácnosti, veď Alžbeta bola žena kňaza
Zachariáša a určite mali služobníctvo, ale ponáhľa sa preto, aby sa spolu porozprávali,
aby si navzájom povedali veci, ktoré nemôžu povedať nikomu inému, lebo by ich
nerozumel. Stretávanie v skupinkách MM a MO je podobné. Niekedy sa naozaj stane,
že v práci alebo aj v rodine sa udejú veci, ktoré sú pre nás ťažké, a vieme, že na našich
stretnutiach môžeme tieto veci vložiť do rúk Pána Ježiša a že sú tam priatelia, ktorí nám
s tým pomôžu, ktorí nám budú veľmi dobre rozumieť.
Drahí otcovia, chcela by som vám vyjadriť náš obdiv, úctu, poďakovanie a lásku. Sme
nesmierne vďačné, že sa modlíte nielen za svoje deti a manželky, ale aj za otcov, ktorí
sa ešte nemodlia. Spoločenstvo MO, ktoré vzniklo na Slovensku, je veľkým darom pre
celý svet a ja ho vnímam ako Božiu odpoveď nielen na modlitby matiek z MM, ale
v prvom rade ako Božiu odpoveď na život nášho drahého Mauricea, ktorého mnohí
z vás poznali osobne a ktorý vám hovoril len to, čo sám žil. Práve preto jeho slovo
prinieslo ovocie vašich skupiniek. Som presvedčená, že teraz oroduje za každého
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jedného otca z MO osobitne pred tvárou všemohúceho Boha.
Do nastávajúceho adventného obdobia si vyprosujme navzájom, aby sme si našli
každý deň aspoň chvíľočku na stretnutie s Pánom, aby nám On sám dal každý deň novú
nádej a radosť a aby posilnení jeho milosťami sme boli darom pre naše rodiny, Cirkev a
celý svet. S úctou, láskou a vďakou za všetky mamy z MM
mama Jana
VII. národní setkání Modliteb otců v ČR, Sv. Hostýn 7. 3. – 9. 3. 2014
„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě,
k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému
činu.“ (2 Tim 3, 16 – 17)
Milí otcové, připravujeme VII. národní setkání MO v ČR. Uskuteční se tentokrát 7. 3. –
9. 3. 2014 na Svatém Hostýně v poutním domě č. 3 http:/www.hostyn.cz
Pojďme se společně modlit a děkovat do hor do místa promodleného tisíci poutníky.
Jistě máme každý za co. Pokud chcete prožít víkend ve společenství chlapů – otců,
vzájemně se povzbudit, podělit se o radosti i strasti otcovství a prožít společné chvíle
s Pánem, přijeďte – přijďte. Účast přislíbili i katoličtí kněží. Cena bude asi 1000,– Kč.
Kdyby byla cena pro někoho z vás důvodem pro to, že nemůžete přijet, ozvěte se a
zkusíme to nějak vyřešit. Prosíme, pošlete vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději
do 2. 3. 2014.
Zároveň prosíme o modlitbu a podněty k programu setkání.
Předběžný program :
pátek (7. 3.) – mše sv. 18:00; seznámení účastníků, slovo na úvod,
sobota
– svědectví, skupinky, společné Modlitby otců, slovo kněze, křížová
cesta v přírodě, mše sv., adorace…,
neděle
– mše sv., slovo kněze, zhodnocen, oběd a rozeslání.
Rádi bychom se ve skupinkách a svědectvích zaměřili na naši vytrvalost ve víře a Písmo
svaté.
S přáním všeho dobra Honza Brázdil a Mirek Liška
P.S. : informácie a prihlášky do 2. marca 2014, viď http://www.modlitbyotcu.cz/aktuality.htm

Otec sa prihovára svojim deťom
(podľa zjavenia Boha Otca sestre Eugénii Alžbete Ravasiovej v r. 1932)

Ako sa maliar kochá obrazom, ktorý namaľoval, tak sa aj ja teším, keď prídem medzi
ľudí, vrchol môjho stvorenia. Chcem sa s nimi zhovárať.
Prichádzam, aby som rozptýlil strach, ktorý zo mňa majú moje deti, moja radosť je v
tom, že ma moje deti poznajú a milujú.
Prichádzam, aby som priniesol nádej, aby ma ľudia spoznali takého, aký som, aby mi
viac dôverovali a milovali ma.
Vždy som chcel zostať medzi ľuďmi, aj v časoch potopy, vojen. Vtedy som si našiel
spravodlivého muža, s ktorým som zostal, a cez neho som bol so všetkými ľuďmi.
Po celú večnosť som mal len jednu túžbu, aby ma ľudia poznali a milovali, aby som
mohol s nimi zostať navždy. Preto som posielal patriarchov, prorokov, a keď som videl,
že sa im nedarí viesť ľudí k tomu, aby ma poznali a milovali, poslal som svojho Syna.
Miloval som vás viac než svojho Syna, viac než seba, aj keby na vykúpenie stačil
život a ukrižovanie jedného z vás ľudí, nechcel by som, aby trpel – zradil by som svoju
lásku, keby som ho nechal trpieť, namiesto toho, aby som trpel ja sám.
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Láska bola hlavným princípom dejín spásy. Mnohí ľudia si to neuvedomujú. Človek
zabudol na moju otcovskú lásku. A predsa vás milujem tak nežne! Nebuďte ako otroci,
ktorí sa boja Otca, ktorý ich tak veľmi miluje.
Ak ma nazvete Otcom a budete ma milovať, je možné, aby som vás nechal zahynúť?
Nie, ja som najlepší Otec. Poďte ku mne s dôverou a láskou. Odpustím vám, keď
oľutujete. Som spravodlivý, ale láska za všetko zaplatí. Hriechy sú ako železo a skutky
lásky ako zlato. S trochou lásky zaplatíte za veľa hriechov.
Prichádzam k vám cez kríž a Eucharistiu. Prichádzam tiež cez Ducha Svätého, žijem
nielen v bohostánku, ale aj v dušiach, ktoré sú v stave milosti. Prebývam v nich, milujem
ich, ochraňujem a pomáham im ako dobrý Otec.
Cez Ježiša som vám ukázal cestu ku mne, dal som vám sedem sviatostí, aby vám
pomáhali, Ježišov kríž, aby vás spasil, tieto dary som vám dával dvadsať storočí, ale s
akými biednymi výsledkami!
Moje otcovské srdce má nekonečnú túžbu byť poznané, milované a uctievané
všetkými ľuďmi. Povedzte im, že majú Otca, ktorý ich stvoril a chce im dať svoje poklady.
Myslím na nich, milujem ich a chcem im dať večné šťastie.
Moja hodina prišla. Volajte ma Otec s dôverou a láskou a dostanete odo mňa všetko
s láskou a milosťou. Ak ma budete milovať a volať ma Otec, začnete žiť tu a teraz v
láske a dôvere, ktoré vás urobia šťastnými vo večnosti. Je to ochutnávka šťastia, ktoré
vás čaká v nebi.
Napriek neviere človeka som vždy blízko pri ňom, nemohol by žiť, keby tak nebolo.
Rád by som videl veľkú dôveru vytvorenú medzi človekom a jeho nebeským Otcom.
Poznám všetky vaše túžby a potreby, ale aký by som bol šťastný, keby ste prišli ku mne
a zverili sa s nimi ako synovia, ktorí majú úplnú dôveru voči svojmu otcovi. Ako by som
vám mohol odmietnuť najmenšiu alebo najväčšiu vec, keby ste ma poprosili?
Aj keď ma nevidíte, necítite, že som blízko pri vás vo veciach, ktoré sa dejú vám a
okolo vás? Chcem, aby ma ľudia poznali a cítili, že som blízko ku každému z nich.
Pamätajte, že chcem byť nádejou ľudstva. Človek môže byť skutočne šťastný iba so
svojím Otcom. Ľudské srdce je stvorené pre mňa.
Nemám väčšej radosti, než keď som s vami. Moja sláva je veľká na nebi, ale ešte
väčšia, keď som s vami. Ste moje milované deti, vo vás mám zaľúbenie.

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. 02/6241 2629, 0915/195 582.
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, číslo nášho účtu v Tatra banke je: 2611582395, kód
banky 1100.
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Strom
Človeka vždy zásoboval,
drevom, vzduchom, ovocím
v páľave sa pod ním schoval
liekom mu bol v nemoci

Jonáš nešiel do Ninive
ale loďou na last-minute
cestou cez more búrlivé
chcel sa svojej misii vyhnúť

Uznať nechcel najprv vôbec
že príde Kráľ z Nazareta
Vieru, ktorá nesie kopec
mu dala jeho jediná veta

Keď ráno siedmy deň svitlo
ako píše Genesis,
v Edene už všetko kvitlo
v krásnom raji bez bied a kríz

Boh však zmenil jeho plány
nedal mu na výber
k brehom naspäť bol poslaný
vo veľkej morskej rybe

Väčšie zázraky uvidel potom
Kriesiť mŕtvych, vracať zrak,
chromý odišiel aj s lôžkom
zlým duchom naháňal strach

Boh doň usadil človeka
boli dvaja, muž a žena,
od prvého pondelka
Adam, Eva dal im mená

Chodil a predpovedal tomu mestu
o štyridsať dní pohromy
do 3 dní, než prešiel cezeň cestu,
kajali sa všetky domy

Doktori nemali moc práce
malomocní boli uzdravení
preto stavali mu pasce
o daniach a odpustení

Rozličnými druhmi stromov
dal im možnosť výberu
či chcú radšej v raji domov
alebo vonku kariéru

Tým sa všetko zachránilo
pre ich veľkú snahu
Jonáša to urazilo
v tieni kríku stál na svahu

Hlásal lásku k nepriateľom
za tri dni postavil chrám
keď slovo sa stalo telom
a svetlo zjavilo sa tmám

Strom života bol v strede
Liečil im každú bolesť a šrám
Priamo u Pána našli odpovede
Učil ich pravdivo, bez povier a fám

Pán dal zničiť ten strom aj tieň
naznačil mu touto formou
že človek je cennejší preň
ako celé hory stromov

Na príklade stromov kázal
o ovocí a o Božej láske
v záhrade sa rád prechádzal
nie však Eden, ale Getsemanskej

Okolo stromu poznania ďalej
prejsť
bol im Boží pokyn daný
Zo všetkých ostatných mohli jesť
okrem každodennej Manny

Abrahám mal práve siestu
pred stanom v lese terebintov
keď prichádzať k tomu miestu
uvidel z neba rezidentov

Ježišova krv bola tou cenou
zaplatenou za nás na drevo kríža
ktorí sa voláme jeho menom
vykúpil nám k sebe do neba víza

Stolujúc v ich spoločnosti
prijal správu že aj keď starý
na dôkaz Pánovej vernosti
do roka príde syn od Sáry

(autor Rasťo zo skupinky Žilina Hájik)

Had bol celkom inej mienky
Vravel nech si len dajú
stačí iba kúsok tenký
a Bohu sa vyrovnajú
Keď potom na Adama volal
idúc vo vánku po raji
a Adam sa v stromoch schoval
Boh vedel čo Adam tají
Do tŕnia a do zlej zeme
poslal muža siať a kosiť
v bolesti dal jeho žene
na svet svoje deti nosiť
Na lôžku z dreva našiel azyl
Po námahách celého dňa
bezpečnú noc mu strážil
oranžový plameň ohňa
Byť zamestnaný ako prorok
neznamená hlásať ódy
nevidí za sebou pokrok
a slová padať do úrodnej pôdy

Keď ich vyprevadil a ostal sám
Abrahám sa pobral domov,
zastavil sa uňho Pán
že má starosť so Sodomou
Malé dieťa, ako každé
prorok Daniel z ľudu povstal
otázkou zabránil justičnej vražde
vďaka stromu starcov dostal
Anjel si odpočinul pod Dubom
keď Gedeon mlátil v Offre
hekticky
ku svojmu poslaniu a Božím
sľubom
bol však dlho skeptický
Ježiš videl Natanaela
stáť pod figovníkom
nepodliehal zrejme veľa
pracovným návykom

