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„Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme
ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre
povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.“ (1Kor 1, 22-24)
Národné stretnutie MO Svit: 21.-23.10. 2016: Múdrosť kríža.
Milí bratia,
cez prázdniny som sa stretol s jedným kňazom. Dôvod stretnutia nesúvisel s Modlitbami
otcov, ale keď sa o nich dopočul, veľmi živo zareagoval. “Odkážte mužom, aby veľa
žehnali svoje rodiny”, kládol mi na srdce a hneď dodal “a hovorte im o ich úlohe kňaza,
proroka a kráľa!” Cítil som, že sa o to musím pokúsiť vo svetle témy “Múdrosť kríža” pre
naše stretnutie vo Svite.
Žehnanie otca má veľkú moc. Sv. Ambróz povedal: “Možno nie ste bohatí a neodkážete
veľký majetok svojim deťom, ale jednu vec im môžete dať – dedičstvo vášho
požehnania. A je lepšie byť požehnaný ako bohatý.” Stačí znamenie kríža na čelo
dieťaťa a slová: “Nech ťa žehná všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý a nech toto
požehnanie zostane s tebou navždy.”
Žehnanie je jeden spôsob, akým my, otcovia rodín, vykonávame úrad kňaza. Ďalším je
modlitba a obeta. Ako kňazi sme povolaní napodobňovať Ježiša modlitbami a obetami
za naše rodiny. Ďalej, ako proroci sme povolaní ohlasovať pravdu a vydávať svedectvo
pravde. A ako králi máme nasledovať príklad najvyššieho Kráľa: “Ako ani Syn človeka
neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých."
(Mt 20,28)
Kým žehnanie, modlitba, hľadanie a hlásanie pravdy vyzerajú ešte zvládnuteľne, pri
obetách a nezištnom slúžení už ide do tuhého, o položení života ani nehovoriac. Bolesť
a utrpenie sa neprijímajú ľahko. Ani slová, ktoré Ježiš povedal svojim učeníkom: "Kto
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si
chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 16,24-25)
Zoči voči vlastnej slabosti sa človek ani veľmi nemôže diviť Židom, že sú pohoršení
krížom, ani pohanom, že ho považujú za bláznovstvo. My však vieme, že služba a
obeta sú prejavom lásky a prijatie kríža jej vystupňovaním a najvyšším prejavom.
Semeno nemôže priniesť úrodu, ak neodumrie. A nie je to bez odmeny. Spolu s láskou a
bolesťou na ceste kríža postupne kulminuje aj Božia moc a Božia múdrosť. To je naša
útecha, viera i nádej, že keď splníme v pokore svoje poslanie, moc, múdrosť a sláva
nášho Otca zažiaria naplno.
Židia hľadajú znamenia, Gréci múdrosť, svet pokoj a šťastie. Všetci zvyčajne na
nesprávnom mieste. A my, ktorí vieme, kde hľadať a kadiaľ ísť, nie sme úplne
presvedčivým príkladom. V boji proti hriechu sme ešte neodporovali až do krvi (porov.
Hebr 12,4).
Na dreve s nápisom “Židovský kráľ” visela čistá láska a čistá pravda. Rick Joyner v
Poslednej bitke napísal, že keď je čistá láska spojená s čistou pravdou, potom muži
môžu byť takými mužmi, akými boli stvorení. Amen.
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Prežiť otcovo objatie
Každý človek bytostne túži po objatí a láske. Je mu to vpísané hlboko do jeho duše. Aby
človek prijal sám seba, potrebuje blízkeho človeka, ktorý ho prijíma takého, aký je.
Pokiaľ ma mužský svet neprijme, tak si nikdy nebudem ako muž istý sám sebou.
Pozitívna mužská energia od otca či matky má moc dodať deťom nesmiernu sebadôveru
a istotu. Budú si v živote môcť veriť, že niečo dokážu.
Potrebujem zažiť duchovnú a vnútornú autoritu prameniacu z autentickej skúsenosti
s Bohom, buď ju vonkajším spôsobom vyhľadávam napr. pri stretaní s inými vyzretými
mužmi alebo sa s ňou vnútorným spôsobom stretávam cez modlitbu. Všetci
potrebujeme, aby nám niekto dal najavo, že je všetko v poriadku, že to, čím
prechádzame, je normálne.
Viktor Emanuel Frankl v knihe Hľadanie zmyslu života hovorí “keď má život zmysel, má
zmysel aj utrpenie, ktoré je súčasťou života”. Keď sa dokážeme zbaviť strachu zo
zlyhania a z bolesti, budeme slobodní k tomu, aby sme verili životu tak, ako prichádza.
Budeme si istí, že keď to Boh dopúšťa, musí v tom byť niečo dobrého. Znie to síce ako
pasivita a fatalizmus, ale to nie je to, čo mám na mysli. Existuje zbavovanie sa niečoho,
ktoré je pasivitou, ale je aj zbavovanie sa niečoho, ktoré je zabúdaním na seba, dôverou
a odovzdávaním seba samého. To prvé je nebezpečné, to druhé je svätosť. Dedovia
dokážu rozpoznať vanutie Božieho Ducha v konkrétnych ľudských situáciách. Pretože
veria, že Boh má nakoniec všetko vo svojej moci, sú schopní vzdať sa túžby ovládať
realitu a nútiť druhých, aby sa podriadili ich vôli.
To, čo väčšina mužov požaduje, je obdiv a úcta. Chlapec je plný údivu a bázne, zatiaľ čo
starý muž je plný poznania. Je dôležité vedieť, že Boh nás nemiluje preto, že by to bola
jeho povinnosť. Boh nás miluje, pretože nás chce milovať. Boh nás nemiluje preto, že
sme dobrí. Boh nás miluje, pretože On je dobrý.
Je dôležité ticho sedieť a meditovať nad Božou láskou. Každý deň takto stráviť nejaký
čas a dovoliť Bohu utešovať vás. Takto budeme môcť milovať svoju manželku viac ako
predtým. Vo vašej manželke sa naozaj ukrýva srdce nádhernej ženy. Práve vaša sila ho
môže oslobodiť. Jeden mudrc povedal: „ Skús manželke dať viac, ako tebe dáva Boh.“
Kúpte jej darček, nemusíte na to mať nijakú zvláštnu príležitosť. Vezmite ju von, aby ste
mohli byť počas víkendu spolu len vy dvaja, alebo na výlety, ktoré by sa jej páčili.
Nežiadajte od nej aby pripravovala večeru, keď je unavená, dajte si doniesť nejaké jedlo
z reštaurácie. Prineste jej kvety. Vyberte sa spolu do kina. Modlite sa spolu za vašu
rodinu, za pokoj a vzájomnú lásku.
Marián Libič
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Skromné poznámky z myšlienok, ktoré zazneli na prednáške o. Henricha Rajtára na
Novom svitaní na Skalke pri Trenčíne na tému „Sviatosť zmierenia“.
 Mnohí ľudia sa cítia zranení, aj keď odídu zo spovedeľnice, sú naďalej smutní.
 Ako sa spovedať aby naše spovede neboli bezbožné – t.j. bez Boha? Ak je tam len
kňaz a ja, tak je spoveď bez Boha. Spovedať sa s Láskou to nie je terapia, trápna
chvíľka, chvíľa hanby, ale je tam živý Boh prítomný so svojou láskou ktorý nás
čaká s láskavým srdcom aby si nás mohol pritúliť, aby nás umyl od všetkej špiny
ktorá nas trápi a znepríjemňuje život a aby nás naplnil sebou samým.
 Plakať nad svojimi hriechami je veľký Boží dar. Ak zmenšujeme svoj hriech
a ospravedlňujeme jeho závažnosť v našom živote, to je ako keby sme zmenšovali
Jeho obetu na kríži. On pravdivo trpel za môj hriech.
 Pri spytovaní svedomia ako aj pri spovedi nie je dôležité myslieť iba na seba aký
som veľký hriešnik, ale najprv sa treba chytiť za ruku nebeského Ocka a až tak sa
pozerať na závažnosť svojich hriechov a previnení. Je to ako keď jaskyniari idú
preskúmať vnútro hlbokej jaskyne v podzemí - najskôr sa pripútajú lanom a až
potom keď sú istení, tak vstúpia do hĺbok jaskyne kde môže na nich číhať nejaké
nebezpečie, napr. že zostanú tam dole zamotaní a nebudú sa vedieť dostať
svojimi silami von na svetlo. Treba sa pripútať k Bohu lanom veľkej Lásky a až
potom ísť do jaskyne svojej duše a svojho vnútra a pravdivo preskúmať všetko, čo
sa tam nachádza, čo mi znepríjemňuje môj život a berie krásu môjho vzťahu
s Otcom, aby som mohol žiť život v radosti a Láske.
 Sv. spoveď to nie je terapia, nie je to o pocitoch, že čo to so mnou robí, ako sa pri
tom cítim, či mi je príjemne alebo nepríjemne. Boha zraňuje viac to, že nejdeme
za ním sa očistiť, ako náš samotný hriech.
 On nás túži očistiť od každej špiny, lebo v Jeho očiach sme stále tí istí. Sme
PERLOU stále, aj keď sme sa zašpinili a zvonku tú perlu nevidno. Aj tak tou
perlou v Jeho očiach zostávame.
 Ježiš vo sv. spovedi obnovuje svoju cirkev, cez kňaza obnovuje hriešnika,
kajúcnika a naopak, aj kňaza obnovuje cez tohto kajúcnika. Keď kňaz počuje
hriechy ľudí, tak sa mnohokrát hanbí ako prežíva svoj duchovný život. Kňaza
nemáš čím prekvapiť, on sa toho už napočúval dosť a aj on sa chodí spovedať.
Spoveď to nie je kňazov biznis ani jeho firma.
 Podstatou duchovného boja je vytlačiť sviatosti na okraj. Sviatosti sú základom
duchovného rastu a prijímajú sa všetky v Cirkvi v Jeho mystickom tele.
 Zachovajme si veľkú lásku: 1. k Ježišovi Kristovi, 2. k sebe samému (nebičujme
sa zbytočne, keď sme milované Božie deti), 3. ku kňazovi, ktorý nás spovedá,
}(ak sa nám zdá ešte neobnovený, práve k takému sa často choďme spovedať).
 Do spovede by sme mali ísť už s obnoveným srdcom po plači nad svojimi
hriechmi. Boh nás už vtedy začína očisťovať a dokončí to pri vyznávaní sa vo
sviatosti zmierenia, kedy nás dokonale očisťuje a umýva našu dušu od akejkoľvek
neprávosti, ktorou sme urazili a zranili Jeho Lásku.
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Z vašich listov
Moja manželka začala v tomto krásnom roku Božieho milosrdenstva chodiť do
novovzniknutej skupiny MM. Akou radosťou ma naplňovalo, keď som videl jej nadšenie a
iskričku v očiach, s ktorou prichádzala domov. Ja som cítil obrovskú túžbu byť v takomto
spoločenstve. Vôbec som netušil, že sú aj modlitby otcov. Akým veľkým šťastím
zahorelo moje srdce, keď som sa dozvedel, že ku nám príde Ivan Melo hovoriť o MO.
Pre mňa to bol obrovský dar, že sen sa pomaly začal stávať skutočnosťou. Toto
stretnutie ma ešte viac utvrdilo v tom, že sa chcem stretávať aj s inými otcami pri
spoločnej modlitbe a prosiť za všetkých ľudí, ktorých milujem, a na ktorých mi záleží.
Stretávame sa každý piatok o 18,00h. Denne ďakujem Bohu za túto príležitosť a prosím
za všetky skupiny Modlitieb otcov. otec Juraj
Sme malá skupinka, modlíme sa od apríla 2016. Stretávame sa traja, niekedy štyria
otcovia. Ďakujeme Ti Ivan, že ste boli ochotní prísť do Breznice rozprávať o MO. Sme
radi, že vznikla z Božej milosti naša skupina MO. Dáva nám to hodne a aj si pri tom
oddýchneme. Zdieľame sa o problémoch, ktorých je neúrekom. Veríme, že na základe
problémov v rodinách sa pridajú aj ďalší otcovia. Veľká vďaka p. Bohu, že sa môžeme
zveriť do jeho rúk, dlho na nás trpezlivo čakal. otec Peter.
Ahojte bratia,
srdečne pozdravujem Z Banskej Štiavnice. Stretávame sa o počte 6 chlapov. Spolu sme
otcami 14tich detí. Okrem pravidelných modlitieb plánujeme organizovanie tajných
dobrých skutkov, no o tom na budúce. Ak treba, pošlite nám úmysly modlitieb. Ak niekto
potrebuje, rozdelíme si to a pridáme sa. Nech vás Boh žehná! otec Michal Pálka
11. národné stretnutie Modlitieb otcov vo Svite 21. až 23. októbra 2016
V Lukášovom evanjeliu nám Pán hovorí: „A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže
byť mojím učeníkom“ (Lk 14,27) a ďalej „Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého,
čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“ (Lk 14,33). Áno pre mnohých z nás sú to ťažké
slová, ktoré nám hovoria jedno a to isté. Chcú, aby som sa ja vzdal svojej vlády
a skutočne prijal Pána ako pravého Boha, aby som sa vzdal všetkého, čo mi bráni byť
s ním a išiel za ním. My otcovia máme k tomu ešte osobitnú úlohu byť
sprostredkovateľmi Otcovho posolstva v našich rodinách, milovať svoje manželky a deti
a nielen to, máme za úlohu aj postarať sa aj o to materiálne a nevyhnutné k životu. Ako
to všetko zvládnuť. Keď je človek mladý, zdá sa, že všetko zvládne sám. Ako pribúdajú
roky a síl ubúda, zisťuje, že sám nezvládne takmer nič, ale s Bohom a Jeho pomocou sa
dejú zázraky. Preto vás všetkých chceme pozvať na naše 11. celonárodné stretnutie do
Svitu, aby sme sa stretli s naším Pánom, spoločne a každý osobitne sa pred ním sklonili
a odovzdali mu všetky naše starosti, trápenia ale aj radosti.
Pozvite prosím aj svojich známych a svojich kňazov. Ponúkame vám aj predstavenie
MO vo vašich farnostiach v týždni pred stretnutím MO vo Svite, t.j. od pondelka do
štvrtka 17. až 20. 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 8. do 16. októbra (teda deväť dní pred stretnutiami vo farnostiach)
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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
14. októbra) 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
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. Nech do Svitu príde veľa mužov,
pretože to všetci veľmi potrebujeme.“ 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.
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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 (IBAN: SK45 1100 0000 0026 1158 2395).
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PRIHLÁŠKA na stretnutie MO 21. až 23. októbra 2016, Svit
Záväzne sa prihlasujem na stretnutie MO:
Meno: ................................................................................................................................
Adresa (aj PSČ): . .............................................................................................................
Telefón: .............................................................................................................................
Záväzne si objednávam (zakrúžkovať):
Ubytovanie:

Pi - So
21. – 22. 10. (z piatka na sobotu)
So - Ne 22. – 23. 10. (zo soboty na nedeľu)

Stravu:
Pi
21. 10.
V
So 22. 10. R O V
Ne 23. 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 14. októbra 2016 na adresu:
Ivan Melo, Stodolova 12, 010 15 Žilina alebo
e-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 (IBAN: SK45 1100
0000 0026 1158 2395).
Miesto konania: SKALA formačné centrum hnutia Focolare, Štefánikova 320, 059 21
SVIT, tel.: 052/775 67 41
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