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„Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné.“  (Ž 136,1) 

 
Národné stretnutie MO Svit: 9.-11.10. 2015: Božie milosrdenstvo - odpustenie a 
stretnutie sa s Božou láskou. 

 
Milí bratia, 
pred dvoma rokmi sme boli vedení k hlbšiemu spoznávaniu Boha ako Otca. Teraz 
cítime, že máme urobiť ďalší krok týmto smerom. K hlbšej jednote s ním nás povedie 
jeho milosrdenstvo a naše čisté srdce. Srdce, ktoré túži nielen po odpustení hriechov, 
ale aj po odstránení zlých náklonností, ktoré vedú k ich opakovaniu. 
     Sv. otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý začne 8.12. 
2015. Ako píše pri tejto príležitosti, „Otec, ,bohatý na milosrdenstvo' (Ef 2, 4), 
neprestajne, rôznymi spôsobmi a veľakrát v dejinách zjavil svoju božskú povahu“. Na 
vrchu Sinaj sa Otec zjavil Mojžišovi pod menom „milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, 
veľmi milosrdný a verný“ (Ex 34, 6). Eliáš čakal na Otca na Božom vrchu Horeb a Pán 
nebol vo víchre, v zemetrasení, ani v ohni, ale v tichom, lahodnom šume (1Kr 19,12), 
naznačujúc, že prísna spravodlivosť iba predchádza jeho skutočnú prítomnosť, ktorá je 
plná milosrdenstva. 
     Keď sa Ježiš premenil na hore Tábor, rozprával sa s ním Mojžiš i Eliáš. Pred 
užasnutým Petrom, Jakubom a Jánom sa zjavil aj sám Otec zahalený oblakom a počuli 
jeho hlas „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho“ (Mt 17,5). 
A milovaný syn nám hovorí „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36) a 
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5, 7). 
     Sv. otec František: „Je zrejmé, že milosrdenstvo je vo Svätom písme kľúčovým 
slovom, ktoré označuje konanie Boha voči nám. Milosrdenstvo je slovo, ktoré odhaľuje 
tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Milosrdenstvo je posledný a najvyšší akt, ktorým nám 
Boh ide v ústrety. Vyjadruje spôsob Božieho zaobchádzania s hriešnikom, ktorému 
ponúka poslednú možnosť, aby sa spamätal, obrátil a uveril. Milosrdenstvo je vždy 
väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske. Existujú chvíle, 
keď sme ešte mocnejšie vyzývaní, aby sme svoj zrak upreli na milosrdenstvo a mohli sa 
tak sami stať účinným znamením Otcovho konania.“ 
     „Len muži čistého srdca môžu prebývať na vrchu Pána“ boli slová, ktoré povedal náš 
zakladateľ Maurice Williams, keď uprel zrak na majestátny Kriváň počas cesty autom do 
Svitu. Podobne v Matúšovi čítame „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 
5, 8). Mojžiš, Eliáš, Peter, Jakub a Ján prebývali na vrchu Pána a uvideli Otca, aj keď 
zahaleného v oblaku. Čo nám bráni, aby sme ich nasledovali? Prečo stále upadáme do 
tých istých hriechov? 
     Sv. otec František: „Napriek odpusteniu nosíme vo svojom živote protirečenia, ktoré 
sú dôsledkom našich hriechov. Vo sviatosti zmierenia Boh odpúšťa hriechy, ktoré sú 
skutočne vymazané; predsa však ostáva na našom správaní a v našich myšlienkach 
negatívna stopa, ktorú zanechali hriechy. Božie milosrdenstvo je však silnejšie ako táto 
stopa. Oslobodzuje hriešnika od každej stopy následkov hriechu, a uschopňuje ho konať 
s láskou a rásť v láske namiesto toho, aby znova upadol do hriechu.“ 
     Pavol nám pripomína, že „V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi“  (Hebr 
12,4). Je čas Božieho milosrdenstva, s milujúcim Otcom tento boj zvládneme. „Oddeľte 
sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy 
budete mojimi synmi, hovorí všemohúci Pán“ (2Kor 6, 17-18). 
     Otcovia, bratia, príďte do Svitu s prosbou „Bože, stvor vo mne srdce čisté, a v mojom 
vnútri obnov ducha pevného!“ (Ž 51, 12). 
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Modlitba pápeža Františka pre Svätý rok milosrdenstva 
 
     Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako Nebeský Otec, a 
povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. 
     Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu a 
Magdalénu od hľadania šťastia iba vo stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj 
kajúcemu lotrovi. 
     Daj, aby každý z nás počúval slová „Keby si poznala Boží dar!“, ktoré si povedal 
Samaritánke, ako adresované práve jemu. 
     Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť 
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: Daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou 
teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného. 
     Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou, a mali tak správne 
spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: Daj, aby sa každý, kto za niektorým z 
nich príde, cítil byť vítaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením. 
     Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby Jubileum 
milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením 
prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaných zvestovať slobodu a slepým 
prinavrátiť zrak. 
     To si vyprosujeme na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, od teba, ktorý žiješ 
a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen. 
 
Božské Srdce stále aktuálne 

 
     Myslím si, že skoro každý z Vás zažil vo svojom živote veľkú radosť, keď ste si s 
niečím nevedeli rady, zrazu Vám prišiel niekto, kto Vám pomohol. Mohol to byť Váš 
manžel, manželka, deti, niekto známy, ktorý Vám z lásky chcel pomôcť vo Vašom 
probléme. V mesiaci jún oslavujeme zdroj tejto ľudskej lásky a ním je Ježišovo Srdce. V 
modlitbe dňa na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktoré sme v tomto roku slávili 
12. júna, sme sa modlili takto: Všemohúci Bože, oslavujeme Srdce tvojho milovaného 
Syna a pripomíname si veľké dobrodenia jeho lásky k nám, prosíme ťa, daj, aby sme z 
tohto prameňa čerpali prehojné dary. 
     V encyklike pápeža Pia XII. Haurietis aquas o úcte k Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu sa píše: Ani sa nedajú spočítať nebeské milosti, ktoré kult preukazovaný 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu vniesol do duší veriacich: milosti očisty, nadpozemskej 
útechy, ako aj povzbudenie k získaniu každého druhu čností. V tejto encyklike sa citujú 
aj slová pápeža Leva XIII., ktorý neváhal túto úctu definovať slovami: „náboženská prax 
najchvályhodnejšia“ a označil ju ako liek na všetky tie zlá, individuálne i sociálne, ktoré aj 
dnes a nepochybne v širšej a akútnejšej miere sužujú ľudstvo. „Táto zbožnosť, ktorú 
všetkým odporúčame“- ako zdôrazňuje – bude užitočná pre všetkých. 
Láska Boha Otca sa nám zjavila v Kristovi, jeho vtelením, narodením, jeho životom tu na 
zemi, jeho smrťou a zmŕtvychvstaním. Veď Boh Otec vlastného Syna neušetril, ale vydal 
ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!? V exultete vo veľkonočnej 
vigílii spievame: „Boh nechal  zabiť nevinného, aby zachránil otroka“. V tomto obraze 
nám chce svätý Augustín povedať, akí sme vzácni pre Boha v jeho očiach, ako si nás 
nesmierne cení. Hovorí nám to aj evanjelium Lukáša 15,7 : „My sme tou zatúlanou 
ovečkou, z ktorej sa Ježiš raduje keď koná pokánie“. 
     Matka Cirkev nám dáva v mesiaci jún do pozornosti Ježišovo Srdce, aby sme si 
hlbšie uvedomovali veľkosť Kristovej lásky voči nám, ktorá je bez hraníc. Veď jeho láska 
sa k nám prihovára mnohorakým spôsobom počas dňa. Treba vedieť ďakovať za tento 
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dar. To nie je samozrejmosť. Iba jedna skutočnosť je pre nás samozrejmosť a to je smrť. 
Boh nám chce dať veľa, len treba byť pozorný voči nemu. 
     Niekto z nás si možno povie, veď tých krížov v živote mám veľa. Už ďalej nevládzem 
ísť, milovať blížnych. Ježiš vie, že je to pre nás ťažké, keď robíme niečo z vlastnej sily. 
On sám povedal: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). Prosme o milosť, aby sa 
nás osobne dotklo Ježišovo Srdce plné milosti a lásky. Srdce, ktoré nás nekonečne 
miluje takých akí sme, bez podmienky. Sv. Ján Mária Vianney povedal, „ Keby sme 
vedeli, ako nás Boh miluje, tak by sme zomreli,  ale nie od strachu, ale od veľkosti jeho 
lásky voči nám.“ 
     Srdce, ktoré mňa môže naplniť radosťou, pokojom, láskou, odvahou. Srdce, ktoré 
môže zo mňa urobiť nového človeka. Prosme Ježiša o srdce chápavé, aby sa nám 
otvoril náš duchovný zrak, čo všetko Božské Srdce pre mňa urobilo a stále robí. 
Duch. otec Marián 
 
Svedectvá ľudí ako im pomáhalo Božské Srdce Ježišovo v ich živote 

 
Mária a Pavol sa stretávali v mariánskej kongregácii pri jezuitskom kostole v Bratislave. 
Po nejakom čase si povedali svoje áno. Ako svadobný dar Pavol a Mária dostali sochu 
Božského Srdca Ježišovho. Každý večer sa modlili litánie k Božskému Srdcu. Pavol cez 
deň ťažko pracoval na stavbách a po večeroch zasa na vlastnom. Svoj deň začínal 
kľačiac pred Božským Srdcom a okolo polnoci, keď sa ledva dovliekol domov, neľahol si 
skôr, kým sa na kolenách nepomodlil pred milovaným Božským Srdcom. Pri 
nasťahovaní sa do nového domu zasvätili ho B. Srdcu Ježišovmu. Soška B. Srdca stála 
na krásnom podstavci, ktorý urobil Pavol. Prišla 2. svetová vojna. Petržalka a Ovsište, 
kde bývali pripadli Nemecku. Zrazu ju upútalo naliehavé volanie: „Pozor, pozor, blížia sa 
nepriateľské lietadla.“ Vo svojom srdci sa ihneď vrúcnejšie modlila. Schytila dcérku a 
vbehla s ňou do pivnice pod domom. Mária sa modlila: „Srdce Ježišovo, Srdce Syna 
večného Otca, zmiluj sa nad nami...“ Litánie k B. Srdcu vedela naspamäť. Bombardovali 
bratislavskú rafinériu Apolka. Deň sa zmenil na súmrak. Keď všetko utíchlo okolo ich 
domu sedem susedných domov sa premenilo na trosky. Máriin a Pavlov dom zostal stáť 
neporušený. Mária s veľkou vďačnosťou, uvedomujúc so ochranu B. Srdca Ježišovho, 
kľakla si uprostred izby a ďakovala za zázrak ochrany. Ľudia v nastávajúce dni chodili sa 
dívať do Ovsišťa na túto skazu a všetci sa čudovali, že uprostred ruin stojí nepoškodený 
dom. 
Dcéra Hedviga, skrátené a prevzaté z časopisu Posol 7-8/2008. 
 
Za oslobodenie z rúk únoscov vďačím zasväteniu Srdcu Pána Ježiša- tvrdí Ingrid 
Betancourtová 
Bývalá kolumbijská prezidentská kandidátka, väznená 6 rokov kolumbijskými 
povstalcami, zverejnila nové správy o svojom oslobodení. „Počúvala som Rádio Mária a 
dozvedela som sa, že jún je mesiacom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,“ povedala 
Betancourtová v rozhovore pre francúzsky týždenník Pélerin. „Modlila som sa týmito 
slovami: , Môj Ježiš, nikdy som ťa o nič neprosila, bola som plachá pred tvojou 
veľkosťou. Som príliš nesmelá, aby som prosila, ale teraz ťa prosím o vec veľmi 
konkrétnu. Neviem presne, čo to znamená zasvätiť sa Najsvätejšiemu Srdcu, ale ak mi 
to v júni povieš, budem celkom tvoja.“ Ingrid Betancourtová bola oslobodená 27.júna. O 
niekoľko dní neskôr navštívila Baziliku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Montmartri v 
Paríži. 
prevzaté z kat. novín č.33/2008, str. 6 
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V jednej katolíckej rodine, slobodná dcéra sa zaľúbila do ženatého muža. Jej matka a 
otec boli z toho zhrození. Modlili sa deviatnik k Božskému Srdcu, po čase sa ženatému 
mužovi narodilo s jeho manželkou dieťa a vzťah so slobodnou ženou ukončil. 
 
 

10. národné stretnutie Modlitieb otcov vo Svite 9. až 11. októbra 2015 

Pán oddávna túži po človeku. Postavil ho nad všetko stvorenie, dal mu moc a vládu nad 
zemou a nad každým stvorením a túži, aby sme boli s ním v Jeho kráľovstve. A aká je 
odpoveď človeka? Odvrátil sa od Neho, zabudol a začal si budovať vlastný svet bez 
Boha. Dostali sme sa do stavu, kedy Boh, aby nás mohol opäť prijať k sebe, aby nás 
presvedčil o svojej Láske, posiela svojho Syna a ponúka svoje milosrdenstvo. Pavol píše 
v Rim 5, 20: „Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť, aby tak, 
ako hriech vládol v smrti, aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný život skrze Ježiša 
Krista, nášho Pána.“. Pán nás predbieha v Láske a asi to tak má byť. Veď On je predsa 

pôvodcom všetkého dobrého a teda aj Lásky a bez Neho nemôžeme nič dobré urobiť. 
On túži, aby sme túto Lásku prijali, aby nás mohol naplniť, aby mohol byť s nami. Túži 
po našej odpovedi na Jeho volanie väčšmi ako po čokoľvek inom, čo mu môžeme dať. 
V Mt 9,13 Ježiš hovorí : „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu." Neprišiel som volať 
spravodlivých, ale hriešnikov.“  

Príďte, bratia, do Svitu, aby sme sa vzájomne povzbudili a posilnili, 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 5. až 8. 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 26. Septembra do 4. 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 
28. septembra) 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 
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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. 

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. 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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PRIHLÁŠKA na stretnutie MO 9. až 11. októbra 2015, Svit 
 
Záväzne sa prihlasujem na stretnutie MO: 
 
Meno: ................................................................................................................................ 
 
Adresa (aj PSČ): . ............................................................................................................. 
 
Telefón: ............................................................................................................................. 
 
Záväzne si objednávam (zakrúžkovať): 
Ubytovanie:                                                 Pi - So      9. – 10. 10.   (z piatka na sobotu) 
                                                                    So - Ne   10. – 11. 10.  (zo soboty na nedeľu) 
Stravu:  
                                                                    Pi      9. 10.           V 
                                                                    So   10. 10.   R O V 
                                                                    Ne   11. 10.   R O 
....................................................................................................................................... 
Ceny: 1 deň      20 EUR (nocľah + plná strava) /  2 dni       40 EUR (celý program) 
Ceny samostatne:  1 x nocľah  9 EUR, raňajky  3 EUR,  obed 5 EUR, večera 4 EUR  
Záloha: 10 EUR, ak prídete len na sobotu, zálohu platiť nemusíte. 
………………………………………………………………………Tu odstrihnúť ............... 
 

Prihlášku pošlite najneskôr 28. septembra 2015 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 10 EUR. 
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 
 
 
 

 
 


