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Manželstvo a rodina v Božích očiach
V živote robíme veľa vecí, niektoré sa môžu podariť, iné nie. Manželstvo a rodina sa
však musia podariť. Boh sám má najvyšší záujem, aby sa vydarili.
Sv. Písmo začína stvorením muža a ženy (Gn 1,26-27) a ustanovením manželstva (Gn
2,24). Končí svadbou Baránka a jeho nevesty Cirkvi (Zjv 19, 7-9). Manželstvo je tak
začiatok i koniec Písma. Alfa i omega. Pretože Boh stvoril človeka na svoj obraz, našou
úlohou v manželstve je milovať sa tak, aby naša láska bola obrazom Božej lásky, jej
výkladnou skriňou. Manželská láska by mala ukazovať deťom a iným ľuďom ako veľmi
Boh miluje človeka. Pomoc k tomu dostávame v podobe nádhernej sviatosti.
Sviatosť manželstva, to je on, ona a rieka Božej milosti. Z tejto rieky čerpám živú vodu
vždy keď konám tak, aby môjmu partnerovi bolo pri mne dobre a nebeského Otca
prosím s dôverou o pomoc. Na každý krok, ktorý urobíme týmto smerom, Boh za nás
urobí ďalších sto. Myslím, že toto je celé tajomstvo. Samozrejme, niekedy je ťažké urobiť
aj ten jeden krok. Telo sa vzpiera a dôvera v Boha klesá k bodu mrazu. Je dobré si však
uvedomiť, že v tejto situácii má muž osobitnú úlohu: „Preto muž opustí svojho otca i
svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 2,24). Akoby
manželská jednota závisela najmä na ňom. Rajskú záhradu a šťastie prvých manželov
mal pred hadom strážiť Adam. Muž preto stojí pred výzvou mobilizovať všetky sily na boj
proti narušiteľovi, otcovi lži, ktorý sa snaží rozvrátiť manželskú jednotu. Oblečme si
Božiu výzbroj! Len jeden krok nás delí od stromu života, od rieky Božej milosti. Krása je
v tom, že ak muž urobí, čo Boh od neho žiada, žena mu vyjde v ústrety, pretože všetko
je tak, ako má byť. Stanú sa jedným telom.
Z jednoty manželov prýšti život a formuje sa rodina. Je to miesto, kde najlepšie
spoznávame Božiu lásku. Bohu veľmi záleží na rodine, pretože On sám je rodina. Otec,
Syn a Duch Svätý tvoria spoločenstvo lásky plné života a o toto spoločenstvo sa rozhodli
podeliť s ľuďmi. Preto sa Slovo telom stalo a prebývalo medzi nami. Ježiš prišiel na svet
do rodiny a jeho rodina - Svätá rodina - sa stala pre nás vzorom v dôvere a podriadení
sa Božím plánom. Mária sa stala tou, ktorú blahoslavia všetky pokolenia a Jozef vzorom
spravodlivosti a svätosti pre všetkých mužov. Cez túto rodinu prišla na svet plnosť života
Božej rodiny. Plnosť, ktorá nepozná hraníc. Veď Boh nezostáva pri požehnaní ľudskej
rodiny, ale vo svojej láske nás adoptuje rovno do svojej rodiny. Apoštol Ján nás
ubezpečuje: "Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi
aj sme. (1Jn 3,1)" Aj sv. Pavol nás povzbudzuje, že sa nemusíme báť, pretože sám
Duch dosvedčuje, že sme Božie deti (Rim 8,16). Máme nebeského Otca, máme brata,
ktorý dal svoj život za nás a máme Ducha, ktorý nám dáva všetky potrebné dary. Ba
máme i Matku, ktorá nechýba v žiadnej rodine. Naša Matka Mária je Kráľovnou neba
(Zjv 12,1).
Sme deti živého Boha. Náš dobrý Otec je na našej strane. V tejto istote, s pokojom,
láskou a odvahou obnovujme vieru ľudí v posvätný vzťah jedného muža a jednej ženy, v
tradičnú rodinu. Pred referendom i po ňom. Nech je oslávený Otec i Syn i Duch Svätý.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.
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Referendum
Dnes (1.2.) nám otcovia biskupi pripomenuli slová Jána Pavla II., ktoré povedal v
novembri 1996: „Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia.
Dobre si to uvedomte! ... Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar
viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii." Naozaj, referendum je jedným z
momentov, keď tak môžeme urobiť. Pozorne nás sledujú oči z celého sveta. Pred pár
dňami ma potešil mail od americkej organizácie CitizenGO, ktorá pomohla potopiť
neslávnu Estrelu v Európskom parlamente (rovnaký mail poslali všetkým priaznivcom vo
svete): „Drahý Ivan, nikdy by si neuhádol, ktorá krajina sa pevne postavila za rodinu a
manželstvo. Je to národ Slovenska, krajiny, ktorá sa nachádza v strednej Európe. Tento
národ zdvihol zástavu za rodinu na európskom kontinente a my sa musíme za nich
postaviť v pevnej podpore!"
Bratia, nesieme teda zástavu a musíme ju niesť až do konca. Nedajme sa odradiť, hoci
preferencie tvrdia, že referendum nebude úspešné. Keby sme mali robiť preferencie
ohľadne účasti mužov pred našim stretnutím vo Svite v čase uzávierky prihlášok, tak by
sme to stretnutie pomaly mohli zrušiť. Nemám tušenie ako to dopadne s referendom, ale
viem, že Boh často skúša našu pokoru a dôveru v neho, aby potom, v hodine dvanástej
zažiarila jeho veľkosť a nikto nepochyboval, že to, čo sa stalo, bolo dielo jeho rúk.
Všimol som si, že pomerne málo známych osobností sa vyjadrilo pre Alianciu za rodinu,
že v tom „majú jasno“. Takže je to na nás menej známych, osobitne na nás otcoch.
Domnievam sa, že to, čo sa na nás valí, je prejavom krízy otcovstva. Preto v tomto
poslednom týždni zintenzívnime naše modlitby za manželstvo, za rodinu, za iných
mužov, pridajme aj pôst a prosme Boha, aby sa stala jeho vôľa v ich životoch.
Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána. Ivan
9. národné stretnutie Modlitieb otcov vo Svite 17. až 19. októbra 2014
(Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou)
Na stretnutí vo Svite sme hovorili, aké dôležité je dôverovať Bohu, aby sme mohli byť
mužmi nádeje, ktorú tak veľmi potrebujú naše rodiny, Slovensko a celá Európa. Dôvera
dvíha muža z jeho ľudských možnosti do výšin ako Dávida z nepatrného pastiera na
veľkého kráľa, ako Abraháma na otca mnohých národov. Cítili sme Božiu výzvu, aby
sme boli ako oni, aby sme sa skrze dôveru stali pravými kňazmi, prorokmi a kráľmi v
našich rodinách. Don Červeň nás upozornil, že muž, ktorý chce úprimne veriť Bohu,
skončí pri kríži, vyzval nás, aby sme boli tvárou Boha v našich rodinách a vyjadril nádej,
že Európa bude znovu kresťanská. Po tom všetkom sme v sobotu večer pri Modlitbách
otcov náhodne otvorili Iz 51, 1-3:
"Počúvajte ma, čo sledujete pravdu a hľadáte Pána: Pozrite na skalu, z ktorej ste
vytesaní, a na hĺbku studne, z ktorej ste vykopaní. Pozrite na Abraháma, svojho otca, a
na Sáru, ktorá vás zrodila. Veď som ho osamelého povolal, požehnal som ho a zveľadil.
Áno, Pán poľutuje Sion, poľutuje všetky jeho sutiny, jeho púšť urobí podobnou Edenu a
jeho pustinu Pánovej záhrade, zavládne v ňom radosť a rozkoš, chválospev a hlas
piesne."
Tie slova blčali ako oheň. Myslel som na to, že tá skala by okrem Abraháma mohla byť
aj budova nazvaná Skala, v ktorej sme boli zhromaždení a Pán nás v nej otesáva skrze
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naše modlitby. Bože, vďaka za všetko, čo sme prežili vo Svite a neustávaj v obnove
otcovstva v tejto krajine! Ďakujeme aj vám, ktorí ste nemohli prísť, ale ste nás
sprevádzali svojimi modlitbami.
PS:
- naša hymna vo Svite 2013: http://www.youtube.com/watch?v=yiGKOKBmFkQ
- texty k piesňam zo Svitu sú dostupne na http://www.modlitbyotcov.sk/pages/piesne.htm
Ďalšie stretnutia MO
27.11. o 18:00 v novom kostole Božieho milosrdenstva na Hájiku v Žiline sa uskutočnilo
regionálne stretnutie, ktoré začalo sv. omšou. Celebroval ju brat Gabriel, ktorého
príhovor bol pre nás veľmi povzbudivý. Po omši sme pokračovali modlitbami otcov podľa
tradičného scenára a bodku za stretnutím urobilo jednoduché agapé s čajom a koláčmi.
Na stretnutí sa zúčastnilo 27 otcov, ktorí prišli z piatich žilinských skupiniek, ďalej z
blízkeho Podhoria a zo vzdialenejšieho Prečína.
11.12. boli tradičné adventné MO v Lietave pri Žiline, ktoré organizuje miestny pán
dekan Belák. V prgrame bol sv. ruženec, sv. omša, posedenie s pohostením na
pastoračnom centre Sv. Filipa, prednáška hosťa - duchovného otca Jozefa Šelingu a
program vyvrcholil modlitbami otcov v kostole pri vyloženej Najsvätejšej sviatosti
oltárnej. Prítomných bolo asi 15 mužov zo 4 skupiniek.

20.2. – 22.2. 2015 sa bude konať VIII. národní setkání MO v ČR na Svatém Hostýně
v poutním domě č.3 http:/www.hostyn.cz s témou „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov
v mém nitru pevného ducha.(Ž 51, 12)“ Všetkých vás pozývame, aby ste sa pripojili k
slovenskej výprave, ktorá sa každoročne vydáva na Hostýn, najmä zo Žiliny a Skalice.
Pridávame slová českého koordinátora Mireka: „Pojďme se společně modlit a děkovat.
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 16.2.2015.“ jaromirliska@klikni.cz
Otec Ivan Ďuriš v kostole Božieho milosrdenstva v Žiline na Hájiku
Fragmenty myšlienok, ktoré odzneli 6.1. v kázni otca Ivana Ďuriša. Otec Ivan duchovne
zastrešoval MO na Slovensku do r. 2010. Momentálne pôsobí už dva roky ako misionár
v Keni medzi najbiednejšími ľuďmi spolu so sestrami Matky Terezy.
***
- myšlienku milosrdenstva nestačí len šíriť, treba aj konať skutky milosrdenstva
- potrebujeme odvahu (vyjsť zo svojej ulity), ak máme šíriť lásku a milosrdenstvo
- po svete chodí veľa ľudí, ktorí potrebujú lásku a keď budeš túžiť (pomôcť niekomu),
Boh vás dá dokopy a jeden pohľad, jedna veta môže veľa zmeniť
- "To nie je blbosť, ale láska" (malé dieťa plačúcemu a vzpierajúcemu sa bezdomovcovi,
keď ho dotiahlo do kostola)
- nech je na vašich tvárach úsmev, je to silné svedectvo pre ľudí, ktorí vás pozorujú
- veľa dnešných mladých ľudí vymieňa úsmev za prísne črty tváre a temné farby svojho
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oblečenia
- ak sa trápiš pre svojho muža, ak ťa trápi tvoja žena a nerozumie ti a máš pocit, že Boh
ti ju/jeho nepomáha zmeniť, vedz, že Boh prichádza z tvojho konca
- keď niečo máš, začne sa okolo toho točiť tvoje úsilie, tvoja námaha, tvoje starosti,
tvoje úzkosti a strach
- keď nemáš nič, prázdne miesto vyplní Boh
- hmotné veci hromadíme, aby sme si vybudovali svoje istoty
- ak sa všetky tvoje starosti točia okolo hmotných vecí, tvoje deti, ktoré ťa pozorujú, si
myslia, že tak to má byť
- čoho sa vlastne bojíme? Že keď tie veci pustíme, že to prázdne miesto zaplní Boh?
My sa nemáme čoho báť!
- nepostačia nám niekedy ako jedlo len zemiaky?
- ľudia zo slumov v Keni žijú vo veľkej biede, ale na nič sa nesťažujú. Vedia sa veľmi
tešiť
- keď preukážete lásku, ľudia nemajú problém prijať evanjelium
- dôverujte!
- Boh nás nevolá robiť možné veci, volá nás robiť nám nemožné veci! Ak ich dokážeme,
je isté, že On nám pomohol.
Z vašich majlov:
Jozef Šimai 2.11.2014:
Srdečne Vás pozdravujeme, milí bratia, zo spoločenstva MO a posielame Vám
príspevok ešte z letnej aktivity, ktorú sme urobili pre naše rodiny. V prílohe je uvedený aj
link s krátkou reportážou z vydareného popoludnia. S pozdravom bratia z MO Dvorianky
a okolie. P.S. A brat Jaro z Košíc (momentálne v Dvoriankach) pripája aj krátku
prezentáciu zo Svitu 2014 http://www.modlitbyotcov.sk/docs/prispevky/Prezentacia_Svit2014.pptx .
Deň otcov a ich rodín v Dvoriankach.
8.6.2014 bol pre nás otcov zo spoločenstva MO Dvorianky, Parchovany, Stankovce,
Kravany, Sečovce... trocha nezvyčajný. Pripravili sme ho pre naše deti, manželky
a rodiny z blízkeho okolia...Chceli sme vyzdvihnúť význam štandardnej rodiny v dnešnej
dobe, proti propagácii názorov, že rodinu môžu tvoriť aj osoby rovnakého pohlavia, ktorí
sa nazývajú ako rodič 1 a rodič 2 a zároveň chcú vychovávať deti...či iným
genderideologickým myšlienkam.
Táto nedeľa popoludní plná aktivít pre rodiny sa konala v blízkom areály strelnice
v Dvoriankach. Zúčastnilo sa na nej približne sto účastníkov, ktorí pri príchode,
úvodnom slove o rodine a predstavení MO dostali lístoček s možnosťou si celá rodina
spoločne zasúťažiť. Pripravené boli aktivity ako : maľovanie rodinného erbu, hádzanie
cukríkov rodinným príslušníkom, prenášanie cereálií, prechod rodiny cez pavučinu či
rodinný kvíz. Za splnené aktivity dostali rodiny žetón, ktorý mohli využiť na pripravené
atrakcie ( skákací hrad, trampolínu, jazda na štvorkolkách, lukostreľba, streľba zo
vzduchovky a hru petanqe.)
Po úvodnom odľahčení sme si zasúťažili v preťahovaní lanom, hádzaní loptičiek do
plechoviek či hádzaní balónov do cieľa. Nechýbal ani stoličkový tanec pre rôzne vekové
kategórie a balónový manželský tanec. Otcovia si dali tiež „ kalapový „ ( klobúkový)
tanec. Počas priebehu atrakcií sme podávali čapovanú kofolu a guľáš. Naše mamky
nám napiekli výborné koláčiky, ktoré nám osladili tento deň. Celú akciu sprevádzala cez
reproduktory gospelová hudba, ktorá nám hladila dušu.

4

Tešíme sa, že sa nám táto akcia vydarila. Ohlasy boli len pozitívne a to nás napĺňa
vďačnosťou voči nebeskému Otcovi, do ktorého rúk sme to všetko odovzdali. A túžbou,
že ak Boh dá a dožijeme sa o rok si to znova zopakujeme... Na tomto linku nájdete
video z tohto vydareného podujatia

https://www.youtube.com/watch?v=G3xwQbqeah8#t=59
Spoločenstvo MO Dvorianky a okolie
Marián Libič 2.11.2014:
Slovenská premiéra filmu Boh nie je mŕtvy. Odporúčam, žehná vás M. Libič
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141017017
+ priloha: Dialóg sestry Márie z Kríža: www.modlitba.sk/images/zaujem/download/veci/ocistec.doc

Jozef Bukovčák 4.11.2014:
Nazdar Ivan, Ďakujem za veľmi povzbudivé slová. Ja som do Svitu tento rok nemohol
prísť mali sme veľkú rodinnú akciu - 20 ľudí na spoločnom dlho plánovanom víkende.
Ale možno si ma pamätáš z minulého roka. MO, ktoré som naštartoval u nás v Novej
Dubnici pekne fungujú. Cítim veľké požehnanie a milosti od Pána v práci, v rodine a vo
vzťahoch. Áno, dôvera v Pána, je to, čo nás nesie ponad rozbúrené vody tohto sveta.
Pre inšpiráciu posielam modlitbu pred pracou, ktorú som si sám napísal a ktorú sa
modlím každé ráno v práci a pred každou poradou vedenia nasej firmy. Ja som šéf a
robím spolu so 4 našimi synmi. To sú budúci majitelia. Ak budeš mat čas pozri si náš
web: www.crazyflykites.com. Ale pozeraj na to ako na dielo nášho Stvoriteľa. Ľudia, čo
nepoznajú pozadie (neveriaci) sa nestíhajú čudovať, čo sme všetko dokázali. Ale je to
len a len Božia milosť a rozvoj talentov, ktoré sme dostali. A naša dôvera v Pána a
odvaha žiť podľa Evanjelia.
Traja synovia sú ženatí a mame 5 vnúčat a 6-te na ceste.
Ja som každé ráno na Sv. Omši a na prijímaní. To sú veci, ktoré hýbu svetom. Áno,
cítim sa ako Dávid. Naše heslo je: Nebojte sa! Ján Pavol II. Prajem požehnaný deň.
Teším sa na ďalšiu akciu MO, dúfam, že budem môcť prísť.
S pozdravom, Jozef Bukovčák
Modlitba pred prácou
Pane, Ty si stvoril tento svet na Tvoju slávu a nám na úžitok a na spásu.
Ďakujeme Ti, že si nám dal talenty, aby sme mohli dokončovať Tvoje stvoriteľské dielo.
Zošli, prosím, svojho Ducha Svätého a veď nás, aby sme poznali, čo je dobré a čo je
zlé, čo je potrebné a čo je zbytočné.
Daj nám prosím dar múdrosti, rozumu a poznania, aby sme sa správne rozhodovali
a múdro konali a tak napĺňali Tvoj Boží plán v našich životoch.
Veď nás Pane, aby sme videli potreby ľudí okolo nás a svojou prácou im slúžili.
Pane, do Tvojich rúk vkladáme všetky problémy a starosti, ktoré sú nad naše sily. Ty
Pane nám pomôž a ukáž nám cestu ako ich riešiť.
Nech je všetko naše úsilie Tebe na česť a slávu a nám na úžitok a spásu.
Amen
Slavo Hudák 22.11.2014:
Ahojte chlapi. Posielam Vám príspevok od nášho otca Vinca a srdečne vás
pozdravujeme. Prajeme požehnaný blížiaci sa advent. V sobotu 13.12.2014
organizujeme stretnutie skupiniek MO nášho dekanátu spojené s duchovnou obnovou.
Stretnutie sa uskutoční v Gaboltove u pátrov redemptoristov, ktorí nám vyšli znova v
ústrety. Musím povedať, že podnet prišiel od skupinky z Kurimy. Super.
Pokojné dni s Kristom Kráľom. Slavo.
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Vincent Kutný 22.11.2014:
Slová: „Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána. Pán bude jeho nádejou“(Jer 17,7)
rezonujú v našich ušiach a srdciach od stretnutia MO vo Svite 17.-19.10.2014.
Na prvé prečítanie sa nám ani nezdalo čo sa za nimi skrýva. Po krásnych slovách otca
biskupa Mons. Stanislava Stolárika a po výklade PhDr. Antona Červeňa, ktorý mal
prednášku zameranú na túto tému, sme poznali ich širokú pôsobnosť na našu myseľ
a spôsob ich uplatnenia v našom živote.
Spôsob používania evanjelia v našom súčasnom svete zaujal aj mňa a k tomu som
sa trochu vyjadril aj v závere stretnutia. Povedal som, že príčinou nedodržiavania
evanjelia je často aj liberalisticko-kapitalistický systém života, lebo mení názory ľudí na
život. Poukážem len na jeden príklad: Muž vraví manželke, ktorá už hodinu vyberá
v obchode topánky – „Kúp si tieto“. „Preboha, veď také už nikto nenosí“ – vraví
manželka. „Tak si kúp tie druhé“. – radí manžel. A ona nato: „Zbláznil si sa , veď také
nosia teraz všetky ženy.(To bol vtip). Ale uvažujme koľko je v ňom vyjadrenej pýchy
a prestíže („ja som predsa iná ako ostatné ženy“). A takto to ide v našej spoločnosti. Iní
sú tí aj tí majú doma zlaté kľučky a nemohli by sme to mať aj my? Iní chodia každý rok
k moru na dovolenku a majú tam aj „O.K.“ prvej triedy a my nejdeme nikde.
Takto a podobne by som mohol hovoriť ako u ľudí rastie falošná predstava o živote
a ako rastie pýcha, ktorá hatí pokornú cestu k nášmu Bohu. Aby ste si nemysleli, že
chcem za túto situáciu činiť zodpovednými len ženy, tak hovorím, že aj u mužov - otcov
je taký názor ak ide o väčšie investície ako je auto, dom, moderný mobil, počítač a iné.
Musí to byť najmodernejšie aj keď zaťažím rodinu pôžičkou, ktorej splácanie je často
pochybné. Aj tu pracuje pýcha, seba láska a čo je horšie, na úkor rodiny. V týchto
situáciách prichádzajú v rodinách hádky – zvady, nedôvera, hriech a z požehnaných
mužov sa stávajú muži nahnevaní, zúriví.
Ako riešiť túto situáciu? Len láskou, pokorou a modlitbou, veď modlitba je najvyšší
stupeň teológie a tým dosiahneme, že „Pán sa stane našou nádejou“.
V závere chcem s veľkou úctou a úprimnosťou poďakovať všetkým kňazom, ktorí nás
sprevádzali božím slovom, poskytovaním sviatosti zmierenia počas celého stretnutia.
Veľká vďaka patrí aj našim koordinátorom Ivanovi Melovi a Petrovi Maxovi za perfektné
zorganizovanie tohto stretnutia.

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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