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Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou (Jer 17, 7) 

Nachádzame sa v čase kríz, jedna stíha druhú. Kríza hodnôt, kríza otcovstva, kríza 
rodiny, ekonomická kríza, a aby toho nebolo dosť, prichádza aj k hrozbe celosvetovej 
vojny. Navyše sme pod tlakom možnej straty zamestnania, v rodinách to tiež nemáme 
jednoduché, máme čo robiť, aby sme stíhali dobre si robiť svoju prácu a boli aspoň 
chvíľu doma a nie len boli, ale sa aj venovali svojej manželke a deťom. Celý svet sa nám 
akoby rozpadá pred očami. Čo vlastne môžeme robiť my? Môžeme frflať, zatínať zuby, 
umárať sa v trápení, prenášať ho na svojich najbližších, spoliehať sa na mocných, snažiť 
sa hľadať vlastné riešenia. Druhou možnosťou je obrátiť sa na Pána a zveriť mu všetky 
svoje starosti a obavy. Keď mu budeme dôverovať, môžeme ísť pokojne do roboty, aj 
keď mi tam hrozí, že o týždeň-dva táto robota skončí. Áno, to sa môže stať, ale ja 
môžem ešte tieto dva ďalšie týždne slúžiť a povzbudzovať kolegov, aby sa nebáli a tiež 
sa snažili zodpovedne robiť prácu, za ktorú sme platení, a dúfať, že keď sa táto práca 
pominie, Pán nám pošle novú. Môžem si vybrať: buď budem šíriť vo svojom okolí nádej, 
alebo práve ja budem pre blížiacu sa neistotu ohovárať a frflať na všetko, čo sa nedarí.  

To isté platí samozrejme doma. Aj tu sa dostávame pod tlak. Nie, nemáme byť 
nevšímaví, máme byť vynachádzaví, iniciatívni, starostliví, máme sa rozdávať a starať 
sa o svojich najbližších, máme byť s nimi, keď sa trápia a majú problémy, ale ruku na 
srdce. My nie sme všemocní, nedokážeme všetko vyriešiť, nie sme dokonalí, sme 
hriešni ľudia a robíme chyby a často sa sami strácame. Tak teda čo môžeme vlastne 
robiť?  

Môžeme ísť za tým, ktorý nás volá, ktorý na nás čaká, za tým, ktorý je všemocný a túži 
po tom, aby nás očistil a privinul nás k sebe. Záleží iba na našom rozhodnutí. Kde bude 
naše srdce? Boh nás volá každý deň a v každom okamihu chce byť s nami. My veriaci 
sme už zažili jeho lásku, jeho dotyk, už sa nám dal poznať, ale aj tak sa nám často zdá, 
že nás opustil. Nie je to však pravda. Boh stále čaká na naše rozhodnutie spočinúť 
v jeho náručí, ktoré je pre nás vždy otvorené. Často stačí málo: odložiť noviny, vypnúť 
počítač či televízor, alebo len prekonať svoju lenivosť a zobrať deti a manželku na 
chvíľku von do prírody, či im inak poslúžiť, aj keď sa nám práve nechce, a robiť možno aj 
tú najjednoduchšiu prácu, ak to treba. Práve ako otcovia rodín máme zodpovednosť 
odovzdávať našu vieru ďalej. A nielen to, ako otcovia máme tiež dôležitú úlohu prinášať 
pokoj, radosť, lásku, múdrosť a požehnanie. Keďže sami sme iba slabí, to všetko 
môžeme robiť len vtedy, keď sa obrátime na pôvodcu života, ako nám zjavuje Jeremiáš 
(17, 7 - 8): 

Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Je ako strom, 
zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, 
lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie. 

Buďme teda skutočnými mužmi nádeje a posolstva Božej lásky k nám ľuďom, obracajme 
sa často k Bohu, dôverujme mu a čerpajme s radosťou z jeho milostí a milosrdenstva.                                                       
                                                                                                                        Petr 
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9. národné stretnutie Modlitieb otcov vo Svite 17. až 19. októbra 2014 

Milí bratia, Božie plány s našimi životmi presahujú našu predstavivosť a naše ľudské 
možnosti. Ak dôverujeme iba v svoje schopnosti, nikdy sa nevydáme na cestu, ktorú pre 
nás Boh pripravil. Bude sa nám javiť príliš neistá. Trúfneme si len na to, čo si vieme 
spočítať a pokiaľ siahajú naše známosti. Prorok Jeremiáš však hovorí: „Zlorečený je 
muž, ktorý dôveruje v človeka, (...) ale od Pána sa mu srdce vzdialilo“ (Jer 17, 5). 
Spomeňme si na výzvu, ktorú sme dostali na treťom národnom stretnutí vo Svite: 
„Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.“ (Ef 6, 11).  S takým 
protivníkom si veru neporadíme svojimi silami. Jedno dýchnutie z jeho nozdier a všetci 
ležíme ako stromy v Tatrách. Veľmi dobre to vieme, a preto radšej spíme ako rytieri pod 
Sitnom. Diabol zatiaľ rozsieva vo svete strach. Boh však dnes volá skrze proroka 
Jeremiáša: „Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána“ (Jer 17, 7). To je tá pravá zbraň! 
Keď sme si vymodlili túto tému, pozrel som náhodou znovu na text o zjavení Boha Otca 
sestre Eugénii Alžbete Ravasiovej z predchádzajúceho listu (znovu ho uverejňujeme 
krátený v závere tohto listu) a žasol som. Vyzerá to tak, že náš nebeský Otec nesmierne 
túži, aby sme mu dôverovali. Potom bude našou nádejou a my budeme nádejou pre 
tento svet.  

Príďte, bratia, do Svitu, aby sme sa v tejto misii povzbudili, a pozvite aj svojich známych, 
svojich kňazov a svojich synov nad 18 rokov. Ponúkame vám aj predstavenie MO vo 
vašich farnostiach v týždni pred stretnutím MO vo Svite, t.j. od pondelka do štvrtka 13. 
až 16. októbra. Tieto stretnutia bývajú veľkým duchovným povzbudením a nie sú 
náročné na organizáciu.  

Chceme vás pozvať na veľmi dôležitú spoločnú prípravu, ktorá pozostáva z modlitby a 
pôstu. V termíne od 4. do 12. októbra (teda deväť dní pred stretnutiami vo farnostiach) 
sa budeme modliť spoločný deviatnik a pokúsime sa pokryť každý deň pôstom, aby sa 
každý deň (okrem nedele) postil aspoň jeden z nás. Navrhujeme, aby sme sa všetci 
modlili deviatnik k sv. Jozefovi, nášmu patrónovi, 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 v minulosti vyzeral takto: 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 
4. októbra 2014) na našu adresu spolu s dokladom o zaplatení zálohy. V prípade 
otázok nám môžete mejlovať alebo telefonovať. Pri platbe zálohy cez internet môžete 
prihlášku poslať mejlom 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, keby 
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 
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nich mohli rezervovať ubytovanie a jedlo. Informácia o návšteve vo farnostiach (ak 
nejaké pozvanie dostaneme) bude umiestnená na našich stránkach MO a tiež ju 
pošleme mejlom na vaše mejlové 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. 
 

 

Spravodlivosť 

 

„Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, 

nevojdete do nebeského kráľovstva.“ Mt 5, 20. Zdá sa, že naša spravodlivosť je kľúčom 

pre vlastnú spásu. A nielen to. Ako otcovia sme aj vzorom a príkladom vo vlastnej rodine 

a všade tam, kde pôsobíme. Poctivosť, pravdivosť, vernosť, obetavosť môžu priviesť aj 

tých, čo neveria, ale opravdivo hľadajú, k Bohu. Ako však byť spravodlivý v tomto 

nespravodlivom svete, kde má každý svoj „dobrý“ názor, čo je spravodlivé a čo nie? 

Spomeňme si na Lóta, keď prišiel so svojimi ľuďmi do Sodomy. Miestny panovník ho na 

znak úcty spravil sudcom a on zistil, že musí odsudzovať vlastných ľudí, ktorí sa veľmi 

rýchlo prispôsobili životu Sodomčanov. Spomeňme si tiež na Abraháma, ktorý sa snaží 

odvrátiť zámer Boha zničiť mesto, ak sa tam nájde čo i len niekoľko spravodlivých. 

Vidíme teda, ako veľmi si Boh cení túto čnosť. 

Denne sa sami rozhodujeme, či platiť dane, či si poctivo robiť svoju robotu, či poctivo 

vyplatiť mzdu, či sa starať zodpovedne a trpezlivo o svoje deti a manželku, či dodržať 

slovo, aj keď sa to stáva nevýhodné, či ochraňovať slabých, podať pomocnú ruku a 

premôcť vlastnú lenivosť. Byť spravodlivým totiž často znamená, že idem skutočne s 

pravou kožou na trh, že sa prestanem skrývať, že pôjdem do rizika, že keď to nevyjde,  



                                             
 

4 

budem v nevýhode, nedostatku, prídem o majetok či o časť svojho pohodlia. Zoberme si 

takého svätého Jozefa, ako sa zachoval, keď zistil, že Mária zostala tehotná:  

Mt 1,19 - 20: Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto 

ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a 

povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v ne j 

počalo, je z Ducha Svätého.“  

Jozef mohol nechať Máriu ukameňovať, ale keďže bol spravodlivý, zamýšľal ju 

potajomky prepustiť. Určite musel byť veľmi zranený a napriek tomu nemyslel na seba, 

na svoju „spravodlivosť“, ale myslel na Máriu a na jej ochranu a v tom sa mu zjavil anjel 

s posolstvom od Pána. Svätopisec vyzdvihuje tento Jozefov postoj ako spravodlivosť. Aj 

my sme povolaní k takejto spravodlivosti, ale potrebujeme múdrosť, aby sme vedeli 

rozlišovať, čo je spravodlivé, a potrebujeme aj silu a odvahu, aby sme sa vedeli správne 

rozhodnúť a konať, keď sa dostaneme do ťažkej situácie. Pán sám nám hovorí: Mt 6, 33: 

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete 

navyše.“ 

 

SMS pozdrav od otca biskupa ku Dňu otcov (15. júna 2014) 

Pozdravujem všetkých otcov na Slovensku. Ďakujem za Vás, modlím sa s Vami 

a žehnám Vám i Vašim drahým. + o. Stolárik (ďakujeme, otec biskup a ďakujeme aj za 

desať rokov Vašej biskupskej služby a za všetko, čo robíte pre Modlitby otcov a Modlitby 

matiek!) 

 

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) 

V krásnom prostredí Sv. Hostýna sa zišlo 80 mužov, zatiaľ najviac zo všetkých ročníkov, 

12 nás prišlo zo Slovenska. Prvýkrát prišiel na toto stretnutie otec biskup Jan 

z Olomouca, ktorý odslúžil v piatok večer sv. omšu a po nej sa prihovoril mužom. Opäť 

(po Svite) sme mali možnosť stretnúť sa a vypočuť si Willema a Mauricea z 

medzinárodného vedenia MO. Zo známych kňazov nechýbal o. Josef Červenka a páter 

Šebestián. Asi najsilnejší dojem, ktorý si odnášam, je úprimné bratské prijatie, ktorého 

sa nám dostalo od domácich otcov, radosť, ktorú prejavili z našej prítomnosti, a rozličné 

drobné povzbudenia z ich strany. Bohu vďaka! Pár myšlienok z príhovoru pátra 

Šebestiána: 
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„Chlapi, koľko času ste venovali kríze na Ukrajine? Čo keby ste ten čas venovali tomu, 

aby ste boli plodní? Koľko času strávime, aby sme nabrali informácie, aby sme vedeli! 

Keby sme len pätinu toho času venovali Božiemu slovu! Božie slovo nám ponúka pravú 

múdrosť. Boli svätci, ktorí tvrdili, že nepotrebujú nič iba Písmo. Keď dám prednosť 

Písmu, často som povzbudený a viem, čo mám robiť. Stáva sa, že večer nemôžem 

zaspať mučený starosťami. Keď vtedy otvorím Písmo, nemusím ani nájsť odpoveď, ale 

niekedy mi to ukáže, že sa trápim zbytočne, že je to maličkosť, a spokojne idem spať. 

Božie slovo je živé, uteší, utíši, za desať minút som iný človek. Kto s dôverou pristupuje 

k Božiemu slovu, ten má takúto skúsenosť. Duch Boží túži byť v nás, ale nesúperí 

s hriechom, hriech ho vyháňa.“ 

 

Duchovná obnova Modlitieb otcov. Gaboltov 22. marca 2014 

       Po dohodnutí termínu a programu s redemptoristom pátrom Martinom Hukom,  
správcom farnosti Gaboltov – pútnickým  miestom, sa v sobotu 22. marca 2014 
uskutočnila duchovná obnova MO v Gaboltove, ktorú viedol spomínaný páter Martin. 
Zišlo sa nás 20 otcov z Bardejova, Kobýl, Kurimy a Gaboltova. 
     Naše stretnutie sme začali krížovou cestou za krásneho počasia o 9.00 hod. Všetci 
sme vyšli až na kalváriu. Po krížovej ceste nasledovala prednáška pátra Martina o sv. 
Jozefovi, patrónovi MO, mužovi spravodlivom, ktorý chránil rodinu a vykonával Božiu 
vôľu so všetkou pokorou a láskou. Potom sme prešli do kostola, kde sme sa mohli 
vyspovedať, a nasledovala sv. omša. Po dobrom obede sme sa spoločne pomodlili 
modlitby z knižočky MO, každý povedal niečo o sebe a o svojej skupinke. 
     O 15.00 hod sme zavŕšili našu duchovnú obnovu modlitbou korunky Božieho 
milosrdenstva. Nasledovala rozlúčka. Boli sme skutoční bratia. Naozaj to bola super 
sobota!!!                                                                           Slavko Jurčišin, Bardejov 

   

         

Levice – Levoča, pešie putovanie otcov 24. júna až 6. júla 2014 

 

 Všetci sme pútnici na tejto zemi a putujeme do nebeskej vlasti k nášmu Stvoriteľovi, 
ako hovorí svätý Augustín: „Stvoril si nás pre seba, Pane, a nepokojné je naše srdce, 
kým nespočinie v tebe“ (Vyz. 1.1). 
 Aj naši otcovia sa vydali už po desiaty raz na takéto nezvyčajné individuálne 
putovanie. Spolu s vlastnými synmi či kamarátmi svojich detí prekonávajú za 12 dní 
trasu dlhú vyše 250 km z Levíc cez Štiavnické vrchy, Zvolenskú kotlinu a Banskú 
Bystricu na Staré Hory a ďalej hrebeňom Nízkych Tatier na Mariánsku horu do Levoče. 
Na sviatok Navštívenia Panny Márie (2. júla) sa tam koná národná púť, na ktorej sa 
pravidelne zúčastňujú. Denné úseky sú rozvrhnuté na 25-kilometrové pochody s plne 
naloženými batohmi. V prvej polovici sa spáva vo vlastných stanoch, na hrebeni Tatier 
už v chatách a turistických útulniach. 
 Putovanie sa traduje od roku 1999, keď sa po prvýkrát uskutočnilo ako príprava na 
Veľké jubileum 2000. S ročnými či dvojročnými prestávkami sa táto akcia opakuje 
a k stálym pútnikom sa pridávajú vždy noví záujemcovia. Našich otcov spoznáte podľa 
dvojmetrového kríža, ktorý so sebou nesú po všetkých tých turistických, lesných, či 
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asfaltových cestičkách. Úmysel putovania si volí každý samostatne, ale hlavným 
poslaním je rodina a osobné obrátenie. Medzi doterajšie ovocie tohto putovania možno 
zaradiť jedno rehoľné povolanie, ktoré sa blíži k vysviacke, povolania do manželského 
stavu, ako aj vlastné obrátenia, či posilnenia vo viere a oslobodenia sa od závislostí. 
 Tohto roku sa na jubilejnú desiatu pešiu púť vydáva z Levíc 6 pútnikov, ku ktorým sa 
na Starých Horách pridajú ďalší traja. K záveru putovania ako aj po predošlé roky sa 
naši otcovia pripoja k mládežníckej púti z Muráňa do Levoče, a tak zavŕšia svoj 12-
denný pochod. 
 Veríme, že i tohtoročné putovanie našich chlapov zocelí, synov zušľachtí a na záver 
si budú môcť spoločne povedať, že tá námaha a to odriekanie predsa len za niečo stáli. 
Nech je Bohu chvála a sláva.                                                               Jozef Kottra 

 

Piata púť mužov vo Višňovom 7. septembra 2014 

 
V prvú septembrovú nedeľu kroky mnohých mužov smerujú do Višňového pri Žiline. Pán 
dekan Jozef Bagin tu úspešne obnovil dávnu tradíciu mužských pútí. Podobne ako 
v predchádzajúcich ročníkoch bolo v chráme niekoľko stoviek účastníkov, ktorí si 
vypočuli prednášky duchovného otca Juraja Sedláčka z UPC Trenčín na tému 
„Otcovstvo – problém alebo výzva?“ a „O čom chlapi nehovoria a prečo?“ Okrem 
mnohých pekných myšlienok sme sa dozvedeli, že spomedzi siedmich hlavných 
hriechov sa muži najčastejšie dopúšťajú – lenivosti (prieskum robený v Čechách). Silné 
svedectvá predniesli Richard Vašečka, bývalý alkoholik Ján Bartek zo Žakoviec 
a kresťanský gynekológ Ivan Wallenfels. Nechýbal ani tradičný dopoludňajší film a obed 
pre pútnikov na farskom dvore. Sv. omšu na záver celebroval otec biskup Tomáš Galis. 
Na púti môžete stretnúť veľa známych z Modlitieb otcov a iných spoločenstiev 
a odchádzate povzbudení a plní vďačnosti za hostí a organizátorov. Bohu vďaka! 
                                                                                                                    Ivan 
 
       
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. Prichádzam, aby som rozptýlil strach, ktorý zo mňa majú 
moje deti. 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. 
 

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. 
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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.  

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? 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 



                                             
 

8 

PRIHLÁŠKA na stretnutie MO 17. až 19. októbra 2014, Svit 
 
Záväzne sa prihlasujem na stretnutie MO: 
 
Meno: ................................................................................................................................ 
 
Adresa (aj PSČ): . ............................................................................................................. 
 
Telefón: ............................................................................................................................. 
 
Záväzne si objednávam (zakrúžkovať): 
Ubytovanie:                                                 Pi - So    17. – 18. 10.  (z piatka na sobotu) 
                                                                    So - Ne   18. – 19. 10.  (zo soboty na nedeľu) 
Stravu:  
                                                                    Pi    17. 10.           V 
                                                                    So   18. 10.   R O V 
                                                                    Ne   19. 10.   R O 
....................................................................................................................................... 
Ceny: 1 deň      18 EUR (nocľah + plná strava) /  2 dni      36 EUR (celý program) 
Ceny samostatne:  1 x nocľah  9 EUR, raňajky  4 EUR,  obed 5 EUR, večera 4 EUR  
Záloha: 7 EUR, ak prídete len na sobotu, zálohu platiť nemusíte. 
………………………………………………………………………Tu odstrihnúť ............... 
 

Prihlášku pošlite najneskôr 4. októbra 2014 na adresu: 
Ivan Melo, Stodolova 12, 010 15 Žilina alebo 
mejl: info@modlitbyotcov.sk telefón: 041/566 2156 (Ivan), 0903/623 963 (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 
 
 
 

 


