
                                                                      Modlitby otcov
                                                                           list č. 31, marec 2016

10. celoslovenské stretnutie Modlitieb otcov (9. – 11. októbra 2015 vo Svite)
                  (téma: Božie milosrdenstvo, otvorené čítanie: (1Tim 1,12-17))

Milí bratia, mám taký malý zvyk: keď skončí národné stretnutie MO vo Svite a všetko je 
už upratané a poslední účastníci už hodnú chvíľu na ceste domov, vkradnem sa do 
veľkej sály v Skale, kde to prebiehalo. Pozerám na prázdnu a tichú miestnosť, na 
zoradené stoly  a stoličky. Nič nenasvedčuje tomu, čo sa tam pred chvíľou dialo. Pre 
mnoho ľudí takto plynie život – vidia len prázdne a tiché miestnosti alebo naopak, 
ohlušuje ich ruch tohto sveta. Netušia, že čosi nevšedné sa tu predsa len deje, že sivá, 
prázdna miestnosť sa môže na pár hodín, dokonca na tri dni stať horou Premenenia.  Na
hore sa sto mužov modlí, kajá, svedčí, zdieľa, plače, smeje, spieva, povzbudzuje, 
adoruje celú noc, chveje v bázni pred Pánom a odovzdáva sa mu. A Pánovi sa zapáčila 
naša dobrá vôľa  spoznať ho ako Otca a nechať sa ním viesť. A jeho sláva zostúpila na 
Skalu. 
   Toto všetko si premietnem v tej prázdnej miestnosti, pokľaknem a poďakujem za nás, 
za tých sto mužov, ktorí urobili jeden nesmierne dôležitý krok smerom k Bohu a potom 
poďakujem Otcovi, že On sám urobil smerom k nám ďalších sto. Lebo jeho 
milosrdenstvo je večné. Prosím ešte, aby nič z toho, čo sme načerpali, nevyšlo nazmar. 
Nadýchnem sa a v pohnutí vyjdem von z miestnosti. To horiace, čo mám v srdci, 
potrebujú ako soľ tí, čo ma čakajú doma. Ivan
 
 
Pán bol s nami

Svit-Skala, oáza pohody, prameň duchovného svetla, dom modlitby, zátišie dôvery. Ešte
veľa prívlastkov by bolo možné priradiť miestu nášho stretnutia v dňoch 9.-11.10. 2015. 
Vďaka vám za dôveru a odvahu zdôveriť sa so svojimi problémami! Predstúpiť pred 
spoločenstvo otcov z celého Slovenska a vyjaviť to bolestné, čo sa skrýva v záhyboch 
srdca či duše je úžasné vykročenie správnym smerom. Svedectvá bratov nenechali 
nikoho z nás chladným.
     Milosrdenstvo Božie, tajomný rozmer Božej lásky k nám, je nevyčerpateľným 
prameňom. Modlitba je účinná zbraň proti zlu. Byť otcom rodiny je pozícia, ktorá si 
vyžaduje celú osobnosť muža. Tieto témy rezonovali pri našich úvahách o kresťanskom 
napredovaní nás, našich rodín a našej domoviny.
     Pán bol s nami a my sme ho velebili, skrze Sväté Písmo načúvali jeho slovám, 
ponárali sa do tajov milosrdenstva a žasli nad živými slovami, ktoré nám duchovní 
otcovia Anton Červeň, Mikuláš Tressa a otec kapucín Gabriel s duchovným zápalom 
prednášali. Prahli sme po pravdivom obraze o sebe, našich rodinách a zamýšľali sa nad 
tým, kam sa uberá dianie v našej domovine. Prišli sme ako nevedomí k prameňu 
poznania.
     Modlili sme sa za naše rodiny, za našu krajinu, akoby tu bol osudový čas, kedy treba 
účinne konať, aby naše smerovanie neviedlo nevedno kam. Kňazi nám dali svoje srdce, 
dôveru, um, nadšenie, hĺbku svojej viery, žehnali nás a my sme v pokore prosili aj za 
nich. Boli to požehnané chvíle, ktoré som vnímal ako čas veľkej misie, počas ktorej sme 
si mnohé nejasnosti ozrejmili. Žiadalo sa nám velebiť Pána, ďakovať, prosiť, vyznať sa 
zo svojich pádov a zároveň sa tešiť z toho, že som súčasťou spoločenstva otcov, ktorí 
sa rozhodli cestovať aj zo vzdialených končín Slovenska, aby sa spoločne modlili za 
rodiny.
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     V zajatí tejto duchovnej pohody som nevdojak v myšlienkach preciťoval radosť našich
predkov za čias Rastislavových, keď skrze misiu zo Solúna konečne mohli chápať state 
z Písma. Aj dnes je veľa nevidomých, ktorí blúdia v tme aj keď plameň svetla vedľa nich 
plápolá.
     V spoločných modlitbách rezonovali prosby za rodinu, za našu domovinu. Nechýbalo 
ani zvolanie “Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!” Prosby neustávali, vložil som ich aj 
do nasledujúcich veršov, rovnako aj niečo z toho, čo som prežíval.

P.S.  Vysoké Tatry, ktoré sa malebne týčia nad mestom Svit a šírym okolím, nás 
nadchýňali, ale aj burcovali. Zostaňte skalopevní vo viere, napredujte úzkou cestou a 
nejedného z tých, čo sa ocitnú na rázcestí upútajú vaše stopy. Rozhodnú sa nasledovať 
vás. Vykročia, neustanú a dosiahnu jedinečnú métu – skalopevnú vieru.
     Pane, povzbuď, osviež hriechom utrápených pocestných. Nech prameň Tvojho 
milosrdenstva zvučne žblnkotá na rázcestí a odplavuje nakopené zábrany na vstupe na 
“Kráľovskú cestu kríža”.
Zástupy, plným dúškom pite z tohto prameňa, pokračujte úzkou cestou a vytrvajte hoc 
sa prihodia pády, lebo Božie milosrdenstvo je VEĽKÉ. 
J.S.

                                                       Pane, zostaň s nami

Aj nám pripadla čiastka zasľúbenej zeme,
Slovenskom ju s úctou zveme.
Rázovitá, žírna, aj mliekom a medom oplýva.

Lopotne v pote tvárí,
ako Sväté Písmo vraví,
tu dorábame chlieb náš každodenný.

Na úsvite slovienskej svojbytnosti,
pospolitý ľud sa umára,
trpké stonanie neustáva.

Prostá duša viazne, chradne,
state “Zákona” sú jej zastreté,
no múdry Rastislav už vládne.

Milostivý čas, osudová doba,
Boh sa ujíma skľúčených
skrze misiu Cyrila a Metoda.

Poslov zo Solúna ľud víta,
hold im vzdáva,
veľká nádej svitá.

Rodní bratia otvárajú srdce
a “Knihy” v zrozumiteľnej reči,
zástupy sa učia Božej pravde,
evanjeliová duchovnosť im svedčí.

Aj my dnes voláme, prosby vysielame,
a hoc viera v nás žije,
trpká predtucha srdce nám zviera, 
ono zavše búši, varovne bije.

Vyspelú dobu žijeme,
pokrok nám vo všetkom radí,
no tôňu stromov, vôňu kvetov, 
rítus včelieho roja nám nič nenahradí.

Bože žehnaj nám, žehnaj statočných pútnikov,
vytrvali na “Kráľovskej” ceste kríža,
šedinami vyznačených otcov, mamy,
k bráne nebies pozvoľne sa blížia.

Milostivo žehnaj plod v lone matky,
batoľa v kolíske
túliace svoje prvé hračky.

A deti zaujaté rolou v školskej lavici,
devy, šuhajov prekypujúcich citmi,
každý život v láske zrejúci.

Aby mládenci statočnosťou oplývali,
zaujatí krásou vyvolenej devy,
ktorá v bielom pred oltárom žiari,
v lásku a vernosť až po hrob verí.
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Aby matky mocne privinuli syna,
ktorý hlbokú brázdu vyoral v poli,
no prv sa zvlažil kvapkou premeneného vína,
a zbožne pokľakol na otcovej roli.

Aby muži zopäli ruky k modlitbe
v zátiší pri ceste, kde kríž mĺkvo stojí,
keď odchádzajú do sveta plného neresti,
by dôstojne obstáli v nerovnom boji.

Aby slovenská rodina spolu sa modlila,
za otca, mamu, dcéru, syna,
za sestru, brata, kňaza, kamaráta,
nech nik sa nevypína, ale vraví 'moja vina'.

Ježišu, žiarivou hviezdou svetu zjavený,
buď nám dobrotivo naklonený.

Žičlivo hľaď na našu domovinu,
dediny, osady, rodné mestá,
jej malebnosť umocňujú hrady,
zámky, chrámy, pútnické miesta

a svätý kríž, čo vedľa cesty stojí,
pnie na Tvoju slávu uprostred obydlí 
a či v šírom poli.

Aj zlatisté vinohrady, na pastve čriedy oviec,
rieky, rybníky, žírne polia,
obopínajúce nejeden zrázny no úchvatný 
kopec.

V studničke pod malým či mohutným bralom 
číra voda neustále víri,
tu pocestný sa občerství,
výdatne v každej ročnej chvíli.

Ó Pane, nech sa Tvoja vôľa stane,
no vrúcne prosíme, utíš búrky,
polia nech zvlaží leja pokojná,
krajinu nech nepostihne spúšť veterná.

Nech príbytky nepadnú popolom,
lež džavotom sa honosia,
živly nech chotáre nepustošia.

Vylieč ľudskú chamtivosť,
zbav nás každej závislosti, poroby,
zadrž meč i zhubné choroby.

Pane zostaň s nami,
žehnaj Slovensko, našu krásnu domovinu,
vinúcu sa pod Tatrami.
J.S.

Buďte pozdravení, bratia,  

iba včera sme sa rozišli zo stretnutia 10.ročníka MO vo Svite do svojich domovov, ale 
duchom som ešte stále tam. Na stretnutí som bol prvýkrát, no ak Boh dá, určite prídem 
aj nabudúce. Naozaj, vďaka Bohu za milosť, ktorú mi doprial, že som mohol byť 
súčasťou tohto stretnutia. Duch Boží ukázal opäť svoju veľkú silu a mocne pôsobil počas
celého víkendu. Priateľská atmosféra, chvály, adorácie, radostné spevy, precítené 
modlitby, silné svedectvá, kvalitné prednášky..., to všetko sa spojilo do jedného veľkého 
duchovného zážitku, z ktorého každý z nás mohol plným priehrštím naberať duchovnú 
silu i poznanie a takto posilnený odniesť si to všetko bohatstvo nesmiernej hodnoty so 
sebou, aby mohol naďalej z toho čerpať a uživotňovať  to v praxi: doma, v práci, vo 
svojich MO... všade.  Nech v nás Duch Božieho bojovníka prebýva. Nech je to na nás 
vidieť, nech si statočne hájime svoju vieru a ochraňujeme svoje manželky a deti.  Vďaka 
Bohu za požehnaný čas, vďaka Ivan a Petr za záštitu a vedenie, vďaka otcovia kňazi za 
kvalitný duchovný pokrm, vďaka každému bratovi-otcovi za vytvorenie živého 
spoločenstva. Bolo mi veľkou cťou byť medzi vami.  Nech Vám Pán žehná.  Peter 
Seneši,  MO Veľké Kozmálovce
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Ježiš Kristus je tvár Otcovho milosrdenstva

Myslím, že skoro všetci sme boli povzbudení na celoslovenskom stretnutí modlitieb 
otcov vo Svite. Už téma, ktorá bola zaiste blízka každému - Milosrdenstvo. V bule 
Misericordiae Vultus, kde v nej pápež František píše: Ježiš Kristus je tvárou Otcovho 
milosrdenstva. Milosrdenstvo sa totiž stalo živým, viditeľným a dosiahlo svoj vrchol v 
Ježišovi z Nazareta. Po tom, ako sa zjavil Mojžišovi pod menom „milostivý a láskavý 
Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný “(Ex 34,6). Stále potrebujeme kontemplovať 
tajomstvo milosrdenstva. Je zdrojom radosti, vyrovnanosti a pokoja. Je podmienkou 
našej spásy. Milosrdenstvo je slovom, ktoré zjavuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice. 
Milosrdenstvo je posledný a najvyšší akt, ktorým nám Boh ide v ústrety. Milosrdenstvo je
základný zákon, ktorý prebýva v srdci každého človeka, keď s úprimnými očami hľadí na
brata, ktorého stretá na svojej životnej ceste. Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha 
s človekom, lebo otvára srdce nádeji, že napriek našej ohraničenosti spôsobenej 
hriechom môžeme byť navždy milovaní. 
     V príbehu o Jonášovi, kde Boh je neúnavný vo svojom milosrdenstve. Jonáš je 
obrazom dvoch synov, mladšieho, ktorý uteká pred Bohom a staršieho, ktorý sa hnevá 
že Boh obyvateľom mesta Ninive odpustil. Boh chce, aby to prežíval ako Otec. Pozrime 
si ako Boh robí všetko preto, aby Jonáš bol milosrdný. Posiela mu rybu inak by sa utopil 
v mori, za deň vyrastie ricínový krík a robil mu nad hlavou tieň, aby ho oslobodil od 
nepríjemností. A Jonáš sa ricínovému kru veľmi zaradoval.  Boh chce aby sme prešli od 
domnelej spravodlivosti k vedomiu aj my sme hriešnici a potrebujeme Božie odpustenie 
a prijať aj ostatných hriešnikov. Najprv Boh našiel mňa, zahŕňa ma svojou láskou 
a odpustením a na základe toho sa ja mením. Inak toho nie som vôbec schopný. Najprv 
sa nechať obdarovať jeho láskou, pokojom a radosťou, ktorú má Ježiš pre každého 
a potom ja odpovedám na jeho lásku, že sa mením, obraciam viac k Bohu. V starom 
zákone sa mali ľudia najprv obrátiť k Bohu a potom Boh sa priblíži k nim. V novom 
zákone je to Boh ktorý sa priblížil k človeku vo vtelení, keď sa stal jedným z nás a potom
sa mení človek. Nechať sa viesť Božím Duchom a nie duchom tohto sveta. Bez Božej 
lásky človek nie je schopný ničoho dobrého. Zakusovať v pravidelnej sv. spovedi božie 
milosrdenstvo, v odpúšťaní druhým, modlitbe za seba a druhých. Zveriť svoju rodinu, 
kolegov v práci božiemu milosrdenstvu.  
Marian Libič

Z príhovoru dona Antona Červeňa na 10. stretnutí MO vo Svite

Mladí dneška mi hovoria: “Chcem mať dobrú rodinu. Viete ako mi chýba otcovo 
objatie! Otcova milosrdná láska je najdôležitejšia vec, o ktorej by sme mali 
hovoriť”. Ježiš nám dal príklad takejto lásky počas poslednej večere – zobral lavór a 
umýval učeníkom nohy. Bola to tvrdá lekcia lásky – milovať znamená zohnúť sa pred 
človekom. Cesta lásky je cesta odpúšťania, iná cesta je falošná. Cesta lásky utešuje a 
uspokojuje. 
     Doma v rodinách máme malomocných na duchu. Ako to riešiť? Keď Ježiš uzdravil 
malomocných, priblížil sa k nim na bližšiu vzdialenosť ako je predpísané. Aj my musíme 
ísť bližšie, než je predpísané. Je to ťažké, ale naša veľkosť je vtedy, keď padáme na 
nos. Božie milosrdenstvo sa najviac prejavuje v slabosti človeka.
    Chlap má oči, ústa a ruky. Neexistuje nič milosrdnejšie ako láskavý pohľad. 
Rozpoznávajte krásu, vpíjajte ju očami. Keď moje oči pozerajú na krásu, tak aj moje 
srdce bude krásne. Láskavé slovo otca môže byť veľmi milosrdné. Uč sa rozprávať 
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krásne (nie sladko). Uč sa byť aj náročný. Otcovo slovo má byť zákon. Uč sa objímať. 
Objatie veľa znamená. Objím manželku, dcéru – chce cítiť, že je žena.
   Obleč sa do rán svojho syna, svojej dcéry. Neutekaj od problému, keď sa ti vidí ťažký. 
Problémy sú ťažké pre toho, kto ich komplikuje. Mladí sú prázdni a našou úlohou je ich 
naplniť, zbaviť toho prázdna. Naučte  sa plakať. Keď ja plačem, objímam celú rodinu, 
myslím na ňu, obliekam sa do jej  rán. Sme preto stvorení, aby sme prijali a odovzdali 
lásku.  Čnosť je konať dobro bez toho, že by som si to uvedomoval. Vtedy som pre ženu
Boží dar. Prečítajte si Iz 66, 11-13. Ste vyvolenci Boží. Gedeonovo vojsko v tejto krajine!

Z príhovoru o Božom milosrdenstve otca Mikuláša Tressu na 10. stretnutí MO vo 
Svite

Bol by som rád, keby ste Božie milosrdenstvo prežívali vo svojich rodinách.
Milosrdenstvo (Latin. Misericordie) = súcit a odpustenie.
Milosrdenstvo (Hebr. Rachaim) = súcit a symbolom súcitu je materské lono, život
Milosrdenstvo (Hebr. Cheset) = vernosť (Boha k Izraelu a Izraela k Bohu)
“Srdce sa mi trasie nežnou láskou pre neho” (porovnaj Jer 31,20) -> srdce Otca, 
t.j. Božie milosrdenstvo = materské lono + srdce Otca. Súcit sa prejavuje skutkami.
   Milosrdenstvo najlepšie spoznáme nie ako dokonalí, ale ako hriešnici. Boh je sklonený
k biednym a slabým. V rodinách neučíme, že sa máme venovať sirotám a vdovám. Keby
sme mali milosrdenstvo, s utečencami by sme nemali problém.
   O čo ide Bohu? O spásu hriešnika. Boh je zdrvený z hriechu.  Postúpiš v očiach Boha,
keď vyznáš svoj hriech. Kto si ty, že si nechceš odpustiť? Po spovedi  Boh odpustil, 
oslobodil a uzdravil. Si vykúpený, len jeden hriech nie je odpustený – ten, ktorý nie je 
vyznaný. Sv. Faustína hovorí, že Ježiš zahodí naše hriechy do mora svojho 
milosrdenstva. Ježiša najviac bolí naša nedôvera.
   Ak si aj nikdy nemal inú ženu, stále si mohol 100 x scudzoložiť a si na tom horšie ako 
ten, čo inú ženu mal a horko zaplakal.
   Ďakuj za púšť vo svojom manželstve, Boh ťa tam vyviedol, aby na tebe ukázal svoje   
milosrdenstvo. Poraní nás, aby nás mohol uzdraviť.  Prijímaj všetko z Božej ruky, (aj to) 
čo je zlé.
   Modlitby za oslobodenie – za hriechom pýchy je duch pýchy. Musiš sa ho zriecť a 
miesto neho pozvať Ducha Svätého a ducha pokory.  Keby sme ako kňazi nielen 
spovedali, ale aj oslobodzovali, exorcisti by nemali čo robiť. 
   Otcovia, málo robíte katechézu o hriechu vo svojich rodinách. Musíte im dať nádej, 
pretože Boh dáva život a je milosrdný. Nositeľom milosrdenstva budeš, keď zakúsiš 
milosrdenstvo. Čítajte Žalm 103 a záver Micheáša:                 
         Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy,
         prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva?
         jeho hnev netrvá večne,
         lebo má záľubu v zľutovaní.
         Zase sa zmiluje nad nami,
         zmyje naše hriechy
         a do morských hlbín zahodí 
         všetky naše viny.
         Preukáž vernosť Jakubovi,
         milosrdenstvo Abrahámovi,
         ako si sa zaprisahal našim otcom
         od pradávnych dní.     (Mich 7, 18-20)
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Z príhovoru pátra Šebestiána na národnom stretnutí MO v ČR na Hostýně 12.2. 
2016   (Téma: úplné odovzdanie sa Bohu, na stretnutí sa zúčastnilo 72 mužov)

Čo bráni úplnému odovzdaniu sa?
- Obraz, ktorý máme o sebe, je (podľa psychológov) lepší ako skutočnosť. Nechceme si 
priznať hriechy alebo vinu. Všímajte si veci, ktoré vás podráždia – tam niečo je, cez túto 
emóciu môžete vo svojom vnútri objaviť prekvapivé veci, pravdu o sebe. 
- Ako muži chceme mať veci pod kontrolou, aspoň v niečom chceme byť šéfovia. Aj moji 
bezdomovci majú revír kde vládnu, svoju popolnicu s najlepším jedlom. Kde je vaše 
kráľovstvo? My nemáme sedieť na tróne a snažiť sa všetko kontrolovať, vo vzťahu k 
Bohu sme podriadení. Bez neho nemôžeme nič urobiť. Bez podriadenosti sa s ním 
nemôžeme zjednotiť. S týmto súvisí neposlušnosť. Duch rebélie je najhorší démon 
dneška – To si nenechaj! - Nerob poskoka! - Máš svoju hrdosť! - Mám svoje práva! Toto 
všetko má spoločného menovateľa: “Nebudem slúžiť!”. Ježiš však hovorí: “Keď ťa udrú, 
nastav druhé líce!”
- Ľudská spravodlivosť je problém. Je to účtovná spravodlivosť. Koľko kresťanov sa vie 
pohádať kvôli maličkostiam, ktoré za to nestoja. Miesto v rade, lepšia izba v ubytovni pri 
pútnickom zájazde. Musím sa učiť byť spravodlivý podľa Boha ako sv. Jozef. Potom “… 
pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a za tebou moja sláva”.
- Nedôvera. Ak sa mám odovzdať Bohu, musím mu dôverovať. Dôvera rastie so 
skúsenosťou. Ak ste mali skúsenosť s Bohom, potom ste ho za to chválili a naraz ste 
boli ochotnejší ho počúvať. Aj modlitba príhovoru je o tomto. Prečo Boh hovorí “Proste!” 
keď môže problém vyriešiť aj bez príhovoru? Možno je to tak, že chce, aby sme mali 
skúsenosť s vypočutou modlitbou aby tak rástla naša dôvera.
- Neschopnosť zaprieť sa. Zaprieť sa znamená dať dopredu Božie záujmy pred svoje. 
Keď sa postím, odumieram sebectvu a tam niekde rastie milosť. Starý človek umiera  a 
vo mne žije Kristus.
- Malá skúsenosť s Božou láskou. Večer pozerám na obraz tváre Pána Ježiša a snažím 
sa kontemplovať ako ma miluje. Ak nie som ochotný vystavovať sa Božej láske, v mojom
živote sa veľa toho nehýbe.

Regionálne stretnutie MO v Žiline na Hájiku  18.2. 2016

Na stretnutí v kostole Božieho milosrdenstva sa zúčastnilo 25 mužov z Martina, Prečína,
Rajeckých Teplíc a piatich žilinských skupiniek (Vlčince, Budatín, Bytčica, Závodie a 
Hájik). Sv. omšu celebroval brat kapucín Gabriel, potom nasledovala adorácia a 
samotné Modlitby otcov. Stretnutie sme ukončili pri jednoduchom agapé. Osobitnú 
radosť sme mali z dvoch bratov evanjelikov z Martina, ktorí sa prýkrát zúčastnili na tomto
stretnutí a živo sa zapájali a zaujímali o všetko. Prvýkrát sme sa stretli aj s bratmi z novej
skupinky v Bytčici, bolo to obojstranne veľmi povzbudivé. Bohu vďaka za všetkých 
účastníkov!

Regionálne stretnutie MO v Lietave 10.3. 2016

Tradičné pôstne stretnutie v Lietave pri Žiline pritiahlo 17 mužov z troch skupiniek MO. 
Program obsahoval krížovú cestu otcov, sv. omšu, príhovor na fare od jedného z 
domácich otcov a Modlitby otcov v kostole pred Najsvätejšou sviatosťou. Naše modlitby 
smerovali okrem našich rodín aj k duchovnému otcovi Stanislavovi Belákovi, miestnemu 
dekanovi, ktorý zomrel vo februári. Tento Boží muž a priamy chlap požívajúci veľkú 
vážnosť, bol motorom týchto každoročných stretnutí MO. Bol tam vždy s nami, kľačiaci 
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pred oltárom počas celých modlitieb. Povzbudzoval nás slovom i svojou samotnou 
prítonosťou. Vďaka Ti, Otče, za tohto tvojho služobníka, prijmi ho do svojho kráľovstva a
požehnaj jeho dielo tu na zemi!

Milí bratia,

o pár dní sa rozbieha modlitbová iniciatíva 9 mesiacov za život (viac informácii je v 
príspevku nižšie). Stretli sme sa s iniciátormi týchto modlitieb, ktorí nás poprosili o 
podporu. Medzi  iniciátormi je aj Ondrej Ungvarský z MO  v Sabinove. Po rozhovore s 
nimi a následnej modlitbe na tento úmysel sme prišli k záveru, že táto iniciatíva si zaslúži
našu podporu. Možné sú dva spôsoby:       

a) modlitbou individuálnou alebo krátko aj v skupinke MO za túto iniciatívu a za jej 
úspech         
b) priamou účasťou na modlitbách pred nemocnicami. 

Nejde priamo o akciu MO, preto je dôležité, aby ste v slobode rozlíšili, či sa zapojíte a ak
áno, akým spôsobom. Pri rozlišovaní sme v modlitbe otvorili Sv. Písmo a pred očami 
sme mali tieto dva riadky: 
               “Od matkinho lona mám v tebe oporu,
                od života matky si mojím ochrancom.” Ž (71,6)
Ivan a Petr

 

Modlitbová iniciatíva 9 mesiacov za život

Počas Mimoriadneho svätého roku milosrdenstva máme možnosť odpovedať na 
výzvy pápeža Františka rôznym spôsobom. Okrem iného zapojením do projektu 9 
mesiacov za život. Ide o otvorenú iniciatívu laikov i kňazov z rôznych katolíckych 
spoločenstiev, pod zastrešením Národného pochodu za život. 

Spája v sebe vytrvalú modlitbu a tichý, ale viditeľný odkaz o posvätnosti každého 
človeka. Chce predovšetkým prinášať nádej a ohlasovať radosť zo života; stáť pri 
opustených deťoch ako stála Mária s Jánom pri opustenom Ježišovi; modliť sa za lásku 
pre rodičov a obrátenie zdravotníkov, aby rovnako slúžili životu matky i dieťaťa;  svedčiť 
o milosrdnom Bohu, ktorý hľadá stratených a skláňa sa k slabým.

Projekt 9 mesiacov za život spočíva v krátkej modlitbovej prítomnosti na 
miestach, kde  na Slovensku zomierajú násilnou smrťou nenarodené deti. 
Iniciatíva bude prebiehať počas pracovných dní od 25. marca do 25. decembra 
2016. K tejto akcii sa môžu pridať všetci. Iniciátori pozývajú, aby sme pokojnou 
modlitbovou prítomnosťou „pokryli“ čím viac miest Slovenska (celkovo sa to týka 
minimálne 67 pracovísk v 42 mestách). 

Viac informácií nájdete  na webovej stránke www.9mesiacovzazivot.sk. Ak sa 
chcete zapojiť do modlitbovej služby alebo dozvedieť viac o prípravách, zaregistrujte sa 
na webovej stránke v okne ZAPOJ SA.

o. Dušan Škurla
jeden z iniciátorov projektu 9 mesiacov za život
člen prípravného tímu Národného pochodu za život
koordinátor apoštolátu ochrany života v košickej arcidiecéze
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Milí bratia,

chceme vás informovať o pripravovanom stretnutí zástupcov skupiniek vo Svite, 
ktoré bude 27.-28.5. 2016. Na toto stretnutie môže každá skupinka vyslať jedného 
svojho zástupcu. Cítime, že sa opäť potrebujeme stretnúť v trochu užšom kruhu ako na 
národnom stretnutí na jeseň. V programe bude duchovná miniobnova, sv. omše, MO a 
okrem modlitieb sa porozprávame, čo sa deje v MO a v našich skupinkách.

Stretnutie začne v piatok o 18:00 a skončí v sobotu o 13:00. Sprevádzať nás bude kňaz 
Marián Libič. Prihlasujte sa do 20. mája.

Ivan a Petr 

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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