Modlitby otcov
list č. 33, február 2017
„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)
Ohliadnutie za národným stretnutím MO – Svit 21. až 23. 10. 2016: Múdrosť kríža
Milí bratia,
téma ostatného stretnutia vo Svite bola ťažká. Netušil som, čo z toho môže byť. Na prvý
pohľad je kríž veľmi smutná záležitosť. Golgota predstavuje ošklivú scénu a predstava,
že tam môžem visieť aj ja, asi nikoho nenadchýna. Ale, snáď sa nemýlim, všetko
napokon vyznelo povzbudzujúco. Fascinoval ma opis Kalvárie, ako ho podal otec Anton
Červeň. Náboženské elity sa vysmievajú Ježišovi ako falošnému prorokovi, ktorý prehral
a nevie sa zachrániť, kým rímsky stotník, ktorý vidí tú istú prehru bez predsudkov a
spravodlivo uvažuje a hodnotí, príde k úplne inému záveru: „Naozaj to bol Boží Syn!“
Aleluja! Správny chlap na správnom mieste. Moja úcta k rímskym stotníkom sa dvihla o
ďalšiu úroveň alebo rovno dve.
Otec Mikuláš Tressa vylíčil Ježiša na kríži nie ako mŕtveho, ale ako víťaza. Ježiš
nezaháľa ani na kríži. Pozerá doprava i doľava a v poslednej chvíli zachraňuje lotra,
ktorý tam visí s ním. Pozerá hore, kde je Otec. Pozerá dole a vydáva posledné pokyny
matke a Jánovi (budeš Matkou mojej Cirkvi). Pozoruhodná aktivita na niekoho, kto „má
dušu na jazyku“.
A potom to najlepšie: ak naozaj prijmeme svoj kríž ako otcovia, hovorí otec Mikuláš, je
to, akoby sme robili krvou Baránka znak kríža na veraje dverí nášho domu. A keď potom
pôjde okolo anjel smrti ako v Egypte, čo musí urobiť? Musí vynechať náš dom, musí ho
preskočiť! Amen, amen.
Na modlitbách otcov v sobotu večer sme náhodne otvorili čítanie (Mt 21, 23 – 27, Mk 11,
27 – 33, Lk 20, 1 – 8), v ktorom farizeji dobiedzajú do Ježiša a chcú vedieť, ako mocou
to všetko robí. Keďže celý víkend sme hovorili o tom, že práve kríž predstavuje Božiu
moc, s bázňou sme si uvedomili, že farizejom to vtedy Ježiš neprezradil, ale nám teraz
áno. Počíta s nami, ako počítal so stotníkom. Sme Kristovi bojovníci.
Keď som si púšťal audiozáznam prednášok, zaujala ma pieseň, ktorú sme spievali v
úvode prednášky otca Mikuláša: Ty si Pánom, ty si Kráľom, ó, Kráľom je Boh! Okamžite
mi prebehol mráz po chrbte. Tú pesničku spievame aj pri iných príležitostiach, a hoci je
to dobré, nikdy to nie je celkom také ako vo Svite. Proste On tam bol. V takej plnosti,
ktorá prekonáva všetko iné. On s nami naozaj počíta!
Z prednášky o. Antona Červeňa
Najviac sa človek naučí pri päte kríža (Edita Steinová). Pravá múdrosť začína od kríža.
Pozrime sa na stotníka zodpovedného za ukrižovanie Ježiša. Kalvária bola symbolom
sveta. Boli tam hráči v kocky (podnikatelia), politické elity, náboženskí predstavitelia
sústredení na dodržiavanie predpisov, lotri a vojaci. Najmúdrejší z týchto bol stotník.
Plnil si svoje povinnosti, bol tam, kde mal byť (aj my sme najdôležitejší tam, kde máme
byť), pozoroval, čo sa deje, zaujímal sa o dianie okolo (na rozdiel od hráčov) a napokon
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zaujal stanovisko: „Naozaj to bol Boží Syn!“ Múdry chlap sa nedokáže pozerať na
problém bez zaujatia stanoviska. Musí vyhodnotiť: toto je zle, toto je dobre, a keď treba,
priložiť ruku k dielu.
Naše rodiny, svoje ťažkosti sami nezdvihneme. Nech Kristus nesie náš kríž. Vďaka
drevu kríža máš istotu, že sa zo svojich ťažkostí zachrániš, a táto nádej dáva životu
zmysel.
Muž nemusí veľa hovoriť, ale mal by pamätať na to, že je tvárou Boha na zemi. Vy ste
tvárou Boha na zemi. Vážte si toto poslanie. Som zodpovedný za formáciu bohoslovcov.
Som tak 24 hodín ako na svietniku. Všetko vidia. Kedy vstávate, kedy ste v kaplnke, čo
robíte. Nemôžem predstierať a ukazovať im inú tvár než tú, čo mám. Chalani, aj tí vaši,
veľmi potrebujú vzor, stačí, keď sa na vás pozrú, nepotrebujú dlhé slová. Otec formuje v
dieťati obraz Boha.
Múdrosť kríža je náročnosť na seba. Bohoslovci si niekedy myslia, že nemusia
doťahovať veci, pestovať čnosti. Muž nesmie nechávať zodpovednosť na iných. Chlap
sa rodí skrze zodpovednosť. Chlap sa stáva chlapom pri iných chlapoch a ešte viac pri
tých, ktorí majú skúsenosti – v tom je múdrosť, že sem chodíte na modlitby. Vidíte, že
nie ste sami, nie ste čudáci, aj iní to robia. Cirkev iba začína a to, čo robíte teraz, bude
prinášať veľké ovocie o mnoho rokov.
Mužnosť sa nadobúda za vysokú cenu. Byť chlapom je kríž sám osebe. Musím byť
vystavený nebezpečenstvu zlyhania. Musím prejsť tmou, zistiť, že moja slabosť je oveľa
dôležitejšia ako moja sila. Potrebujem sa popasovať so svojimi chybami, pochybnosťami
o sebe a dôverovať Bohu, že cezo mňa urobí niečo veľké. Muž musí dokázať, že je muž,
potrebuje mať svoju hrdosť. Ak sa zle nastaví, ak je na nesprávnom mieste, dokazuje si
mužnosť zlým spôsobom (koľko žien zvedie, koľkých zmláti, koľko vypije). Keď urobíme
z chlapov baby, nebude poriadku na svete. V Cirkvi musí byť čoraz viac chlapov. Chlap
na svojom mieste, to je umelecké dielo Boha.
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Z prednášky o. Mikuláša Tressu
To, čo je slabé, si Boh vyvolil, aby zahanbil silných. Boh cez tvoj kríž chce, aby si
ohlasoval kríž.
Aké krásne sú nohy tých, ktorí ohlasujú radostnú zvesť! Ty, otec, môžeš povedať, kto
uveril, keď si ohlasoval slovo kríža? Keď si hovoril o svojom kríži? Alebo bol pre teba
kríž pohoršením ako pre Židov a pohanov, keď si nariekal 'prečo Pane, prečo mám tento
problém'?
Ježiš bol poslušný až na smrť na kríži a Boh ho povýšil a dal mu meno nad každé iné
meno. Musíme v pokore prijať svoj kríž. Dobrovoľne, v poslušnosti a v pokore. Vtedy môj
kríž bude tým istým ako Ježišov. Nie si to ty, čo nesieš kríž, kríž nesie teba (Ján Mária
Vianney, farár z Arsu).
Mojžiš v Egypte prikázal Izraelitom, aby yzopom urobili krvavý znak kríža (τ) na veraje
svojich dverí. Keď potom prišiel anjel smrti a videl znak kríža, obišiel, preskočil ten dom.
Preto ty, otec, keď prijmeš svoj kríž, bláznovstvo kríža, anjel smrti preskočí tvoj dom!
Diabol nebude mať nad tebou moc. Keď ty uveríš, celý tvoj dom bude spasený! Preto
otcovia dávajú požehnanie, znak kríža svojej manželke a deťom. Kríž je znakom spásy,
vzkriesením, preto je dôležité žehnať. Preto požehnávame byty. Za rok do nich
prinesieme my sami duchov nenávisti, neodpustenia, hnevu, klamstva, … týchto hneď
cítim, keď prídem do takého domu. Keď prijmeš svoj kríž v poslušnosti, pokore a
dobrovoľne, čo musí urobiť duch smrti? Musí preskočiť!
My sme znakom kríža. Čo to znamená? Boh chce aby si sa stal slovom kríža, ktoré z
teba prečítajú iní ľudia. Ak je pravda, že sme ho naozaj prijali, kríž nás oslobodí. Boh mi
dáva spásu cez kríž. Najväčší problém kresťanov je, že utekajú od kríža – to je
katechéza diabla. Boh nás chce pri kríži uzdraviť, vzkriesiť a my utekáme…
Pozrime sa na Mojžiša na púšti, kde Izraelitov štípali hady. Jed hada predstavuje trojaký
hriech: 1. nedôvera v Boha (prečo si na mňa dopustil tento kríž, opustil si ma), 2. oheň
vášne a 3. pokušenia sveta (bohatstvo, moc, kariéra). Liek na tento jed bola palica … v
tvare kríža (τ). Izraelitov uzdravil pohľad na kríž. Ježiš na kríži prijal tento jed. Preto je
potrebné prijať svoj kríž, niesť ho a uprieť pohľad na Ježišov kríž. Vtedy ťa uzdraví a
uvidíš zmysel – odkrýva sa ti tajomstvo tvojho utrpenia.
Pozrime na Mojžiša úspešne bojujúceho proti Amalekitom. S rukami vystretými v
modlitbe je jeho telo v tvare kríža. Kríž je znakom víťazstva. Vidíme tiež, aké je tu
dôležité spoločenstvo. Mojžišovi pomáhajú držať unavené ruky Áron a Hur. Keď sa
podelíš o svoj kríž v Modlitbách otcov, bratia ti budú držať ruky. Navzájom si ponesiete
svoje bremená, naplníte tak zákon lásky a Boh vám dá moc a múdrosť víťaziť. Kríž je
znakom lásky. Cez spoločenstvo môžeš prežiť víťazstvo.
Dnes, keď pozeráme na kríž, vidíme Ježiša mŕtveho. Ale On je živý. V stredoveku
zobrazovali Ježiša na kríži živého, buď pozeral hore s otvorenými ústami (obracal sa na
Otca) alebo pozeral dole s otvorenými ústami (obracal sa na Máriu a Jána, teda na nás).
Ježiš Kristus je na kríži víťaz. Pozerá aj doľava a doprava s láskou a jedného tak
zachraňuje v hodine dvanástej. To je ukrižované milosrdenstvo.
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My dokonca môžeme byť na kríži spolu s Ježišom. Ako? Ako spoluvykupitelia. Dopĺňam
tak to, čo chýba Kristovmu utrpeniu. Som povolaný nielen prijať svoj kríž, ale aj visieť s
Ním na kríži. Sv. Miriam (sestra Mária od Ukrižovaného Ježiša, známa ako Malá Arabka)
prežívala 40 dní skúšky za okolností podobných Jóbovi. Diabol si vyžiadal u Ježiša, že ju
bude pokúšať. Po prvom dni pokušení obetovala svoje utrpenie Ježišovi, po druhom dni
priniesla obetu pre Cirkev, po treťom dni za duše v očistci, po štvrtom dni za hriešnikov
atď. Po niekoľkých dňoch prišiel diabol opäť za Ježišom, že už nechce pokúšať Miriam,
lebo za 40 dní by spasila celý svet! A Ježiš mu hovorí: „Nie. Chcel si 40 dní, tak ich
budeš mať!“ Ježiš napokon ukázal Miriam všetkých ľudí, ktorých zachránila.
Neutekaj pred krížom, ty spoluvykupuješ! Hľa, veľké tajomstvo kríža!
Kristov kríž
Každý z nás sa stretáva s krížom, či v rodine, na pracovisku, alebo v spoločenstve
blízkych ľudí. Keď sme boli na celoslovenskom stretnutí otcov, kde hlavnou témou bola
múdrosť kríža, a cez prednášky sme sa dozvedeli o hodnote nesení nášho kríža. Koľko
požehnania a milosti môžeme našim najbližším vyprosiť skrze pokojné nesenie nášho
kríža. Ako hovorí apoštol Pavol: Keď som slabý vtedy som silný, aby vo mne Boh ukázal
svoju silu. Do tejto múdrosti musíme rásť každý deň cez modlitbu, čítanie Sv. písma,
spoločenstvo otcov. Najprv musíme kríž prijať. Boh nám vždy dá silu ho niesť. Neskôr
budeme vedieť, aký zmysel to malo pre nás a našu rodinu.
V osobnej skúsenosti sv. Pavla je jedna skutočnosť nepochybná. Zatiaľ čo na začiatku
bol prenasledovateľom a proti kresťanom používal násilie, od okamihu svojho obrátenia
na ceste do Damasku prešiel na stranu ukrižovaného Krista, ktorý sa stal pre neho
zmyslom života a dôvodom jeho ohlasovania. Jeho život bol úplne oddaný dušiam. Pri
svojom stretnutí s Ježišom si Pavol uvedomil centrálny význam kríža. Deň po dni vo
svojom živote zakúšal, že spása je „milosťou“, že všetko má svoj pôvod v Ježišovej smrti
a nie v jeho vlastných zásluhách, ktoré koniec koncov ani nemal. Prvé kresťanské
spoločenstvá, ku ktorým sa Pavol obracia, veľmi dobre vedeli, že Ježiš vstal z mŕtvych
a žije. Apoštol chcel pripomenúť nielen Korinťanom a Galaťanom, ale všetkým nám, že
Zmŕtvychvstalý je stále ten, ktorý bol ukrižovaný. „Pohoršenie“ a „bláznovstvo“ kríža,
spočívajú práve v tom, že tam, kde všetko vyzerá ako neúspech, bolesť, porážka, práve
tam je všetka moc bezhraničnej Božej lásky, lebo kríž je vyjadrením lásky a láska je
skutočnou silou, ktorá sa odhaľuje práve v tejto zdanlivej slabosti. Prečo však sv. Pavol
práve reč o kríži urobil základným bodom svojho kázania? Odpoveď nie je ťažká: kríž
zjavuje „Božiu moc“. Ukrižovaný na jednej strane odhaľuje ľudskú slabosť a na druhej
skutočnú Božiu moc. Pán Ježiš mu povedal: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale
prejavuje v slabosti.
V jednom kostole bola uverejnená táto modlitba.
Kríž je naučenejšia kniha na svete, ktorá nás vedie k samému základu našej viery, a tá
nám hovorí: keď ťa trápi vlastné ja, keď stonáš pod ťarchou vnútornej prázdnoty, keď
stojíš pred zdanlivo neriešiteľnými ťažkosťami, keď ťa trápi rozchod, sklamanie, nevera
alebo neprávosť, keď ťa tlačí niečo zlé alebo ťažká vina, vždy stojíš pred niečím, čo už
dávno vzal na seba, niesol a premenil Ježiš svojím krížom. Nech ťa čokoľvek gniavi
k zemi, vždy ťa obklopuje večná láska... Preto pri pohľade na kríž nemusíš nič tajiť, nič
zakrývať, nič skrášľovať a za nič sa vo svojom živote nemusíš hanbiť. Musíš mať jedno:
bezpodmienečnú dôveru, pomocou ktorej vložíš svoje malé, úbohé zraniteľné „ja“ do
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veľkého „Ty“ Ježiša Krista, ktorý bol za teba ukrižovaný. V okamihu, keď prestaneš
hovoriť „ja“ a povieš mu „Ty“, ťa prestane tvoj kríž tlačiť.
Marián Libič
Z vašich mailov
V roku 2014 mi zomrel nečakane otec. Rok po tom sme si založili skupinku MO.
Teraz v roku 2016 sme boli s našou skupinkou prvýkrát vo Svite. Bola to ohromná sila
modlitby a Ducha Sv. Skladal som sľub MO, že sa budem 2 roky modliť modlitby otcov.
Vtedy ma objal Janko, ktorého volajú objímka. Ja som pocítil objatie môjho otca, ktoré
som už nestihol, a zároveň objatie nebeského Otca. Boli to krásne tri dni s Bohom a
chlapmi, ale hlavne aj s mojím otcom. Ďakujem MO. Prídem aj nabudúce a moc rád.
Dodo, Radošina.
Som otec dvoch detí Veroniky a Mariána, bol som vo Svite a bolo to nádherné
spoločenstvo chlapov, otcov, synov a duchovných otcov. Ďakujem Bohu, že som tam
mohol byť s Vami všetkými. Som zo skupinky MO v Topoľčanoch a máme skupinku aj v
Urminciach. Musím sa priznať, že do Svitu som nechcel ísť z viacerých dôvodov, ale ani
som na to nemal korunky. Brat Vladko Pavlík ma prihlásil, keď som mu zavolal, že asi
pôjdem, od bohuznámych ľudí som dostal peniažky deň pred odchodom a tiež v deň
odchodu do Svitu, takže som mohol ísť za Vami a naším Pánom do Svitu.
Nebol som tam prvýkrát, ale nevedel som, za čo budem obetovať všetky modlitby a
adorácie, nechal som to na Pána. Mám dosť veľké starosti so svojím synom Majkom, a
preto moja voľba bola jasná, všetko pre môjho syna. Nedokončil školu a vo štvrtom
ročníku tesne pred maturitou odišiel zo školy na vlastnú žiadosť. Riaditeľ mi povedal, že
už je „dospelý“ a on mu nemá právo brániť odísť zo školy a pokaziť si život bez
ukončenia vzdelania. Syn odišiel z domu, ani som nevedel, kde je a kde spáva, a
celkovo som bol z toho veľmi nešťastný a dával som vinu len sebe.
Hneď v piatok večer som sa stretol po omši s otcom Mariánom Libičom a povedal
som mu, čo ma trápi, vypočul som si jeho ponaučenie a ukázal mi cestu, aby som ju
skúsil. Boli to Pánove slová skrze neho mi poslané. Urobil som všetko, čo mi povedal a
venoval som celý pobyt vo Svite iba prosbám za syna. Mal som so sebou aj gitaru, ktorá
mi však vôbec nechýbala a mohol som čerpať zo slov duchovných otcov a nevyrušovať
sa hľadením do textov piesní. Zaujala ma myšlienka dona Červeňa, keď opisoval v
prednáške vzťah otca a syna, kde som presne videl náš problém, a on povedal, že otec
najviac robí pre syna, keď nerobí nič a všetko nechá na Pána. Toto ma naštartovalo k
ešte vrúcnejším prosbám za syna. VĎAKA, otec Červeň! Veľmi mi v tom pomáhal
Michal, ktorý bol na vozíčku, dodával mi ohromnú silu, všetci mi vraveli, aké je to pekné,
že mu pomáham, ale opak bol pravdou, to on pomáhal mne.
V nedeľu večer, keď som sa vrátil zo Svitu a pozeral som s manželkou niečo v telke,
prišla mi sms: „OTEC, MOZEM PRIST DOMOV?“ Ďakujem všetkým chlapom, ktorí boli
vo Svite, a chcem im len povedať, že modlitba má úžasnú moc.
Pozdravuje Ferino z Urminiec
Pred troma rokmi vzniklo v našej malej gréckokatolíckej farnosti v Stropkove
niekoľko skupiniek MM. Od začiatku sa tam mamy modlili za to, aby sa v našej farnosti
vytvorilo aj spoločenstvo MO. Niektorí muži vedeli, za čo sa ženy modlia, a ja ako kňaz
vo farnosti som vedel, že to rozhodnutie modliť sa spolu ako muži musí ešte v mužoch
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dozrieť, že sa niet kam ponáhľať. Boh na mnohých pracoval veľmi nenápadne cez Božie
slovo, cez evanjelizačné kurzy, či Biblickú školu. Na moju veľkú radosť za mnou koncom
roka 2016 prišiel jeden muž z farnosti s informáciou, že by sa malá skupinka mužov
chcela modliť MO. Uviesť MO prišiel v januári 2017 Ján Macko so svojimi bratmi zo
spoločenstva a bol to veľmi požehnaný čas. Vytvorili sme skupinku 12 mužov a chystajú
sa medzi nás ďalší. Stretávame sa vo štvrtok po svätej liturgii o 18.15. Teším sa, že Boh
odpovedá na naše modlitby a že aj mamy mohli reálne vidieť vypočutie svojich modlitieb.
Vidieť mužov nájsť si na seba čas a spoločne sa modliť v dnešnej uponáhľanej dobe je
pre mňa ako vidieť zázrak, z ktorého sa moje srdce nesmierne teší. Tak sa aj v našej
malej farnosti naplnilo Božie slovo, že všetko, o čo s vierou v modlitbe prosíme,
dostaneme a budeme to mať (v tom najlepšom čase, ktorý pripraví Pán). Otcovia, buďte
požehnaní! Otec Slavo
Srdečne Vás pozdravujem z Nových Zámkov. Keďže sa nemôžem z rodinných
dôvodov zúčastniť tohtoročného národného stretnutia Modlitieb otcov vo Svite, kde Boh
vo veľkej hojnosti vylieva svoju milosť a požehnanie, chcem byť s Vami prítomný aspoň
prostredníctvom tohto listu.
Už to budú 4 roky, čo som v srdci pocítil túžbu prísť medzi bratov do spoločenstva
Modlitieb otcov v našom meste. Vždy som veľmi rád, keď prídem na modlitby, kde
môžem s úplnou dôverou odovzdávať do milujúcej a milosrdnej Božej náruče všetkých
mojich drahých, ako aj tých, ktorí majú v sebe „talent“ neustále ubližovať a konať zlo. Je
to veľká oslobodzujúca milosť vedieť, že keď to odovzdáte Bohu, On Vám odpustí všetky
neprávosti a vylieči všetky neduhy [Ž 103, 3 – 4]. S radosťou v srdci chcem chváliť a
ďakovať Bohu za všetky jeho požehnania a milosti, ktoré mi udeľuje a ktoré vylieva na
celú moju rodinu. Nech je zvelebený Pán! Amen!
V Písme sa nachádza podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi [Mt 18, 23 – 35],
ktoré Vám chcem sčasti priblížiť. Kráľ si dal predvolať istého sluhu, ktorý mal u neho
veľkú dlžobu. Sluha prosil o to, aby bol k nemu kráľ milosrdný a dlh mu odpustil. Kráľ sa
nad ním zľutoval a odpustil mu celú dlžobu. Hneď ako sluha odišiel od kráľa oslobodený
od svojej dlžoby, stretol svojho spolusluhu a žiadal od neho, čo mu bol dlžný. Sluha na
rozdiel od svojho kráľa nemal v sebe toľko milosrdenstva, aby mu odpustil čo i len
najmenšiu čiastku z jeho dlžoby. Bratia, my však vieme, že tým dlhom sú naše hriechy a
previnenia voči blížnym a voči Bohu. A prečo vlastne spomínam to podobenstvo?
Chcem Vám podať svedectvo o tom, ako som dovolil vyrásť zlobe, hnevu
a neodpusteniu vo svojom srdci z prežitej krivdy a neprávosti. Strašná horkosť hnevu,
desivá zloba a hrôza spôsobená neodpustením mi zaplavovala nielen srdce a myseľ, ale
aj všetky bunky môjho tela. Všetky tie monštrá som riadne prikrmoval, až ma to
postupne celého presiahlo. V tej chvíli Zlý našiel trhlinu na ochrannej hradbe mojej duše,
ku ktorej sa neustále pokúša dostať a vrátiť sa na miesto, z ktorého bol vyhnaný vďaka
láske a nekonečnému milosrdenstvu Ježiša Krista. Keďže sa mi vlastným ľudským
úsilím nedarilo vyjsť z nekončiaceho obludného kruhu zloby, odovzdal som to na
modlitbách s dôverou do Božích rúk. Prešlo takmer 6 mesiacov, čo som zažil tú skúšku,
o ktorej som presvedčený, že mi Boh chcel ukázať, ako veľmi ma miluje, tým, že zaplatil
na kríži za mňa tú najvyššiu cenu a ja som nebol schopný odpustiť svojmu blížnemu čo
i len malú krivdu. No dnes, vďaka sile modlitby a odovzdania pre mňa zdanlivo
neriešiteľného problému do Božích rúk, znovu začínam pociťovať radosť zo života,
o ktorú ma ten nekončiaci hnev a zloba oberali a taktiež o Božiu blízkosť, od ktorej som
sa tak veľmi vzdialil svojou neschopnosťou odpustiť. Bratia, chcem Vás preto povzbudiť,
keď príde na Vás podobná skúška, aby ste v nej obstáli. Veď napokon aj v modlitbe,
ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus, sa modlíme „a odpusť nám naše viny, ako i my
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odpúšťame svojim vinníkom“. Nezabúdajme na to!!! Učme sa teda s úplnou dôverou
odovzdávať všetko nášmu Pánovi a nebyť nemilosrdným sluhom. Zlož svoju starosť na
Pána a on sa už postará [Ž 55, 23].
Vladimír z Modlitieb otcov z Nových Zámkov
X. národní setkání Modliteb otců v ČR
Milí otcové,
připravujeme X. národní setkání Modliteb otců v ČR. Uskuteční se opět na Svatém
Hostýně v poutním domě č.3 v termínu 3.3. – 5.3. 2017.
Přijďme - přijeďme se setkat, společně se modlit a děkovat ve společenství mužů - otců.
Jistě máme každý za co. Prožijeme víkend ve společenství chlapů, vzájemně se
povzbudíme, podělíme se o radosti i strasti otcovství a jistě prožijeme společné chvíle
s Pánem. Cena bude asi 1150,-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 27. 2. 2017.
Zároveň prosíme o modlitbu za společné setkání.
Předběžný program:
pátek (3. 3.) – mše sv. 18:00; seznámení, slovo na úvod, adorace….
sobota – slovo kněze, svědectví, skupinky, společné Modlitby otců, křížová cesta, mše
sv.
neděle – mše sv., slovo kněze, zhodnocení…, oběd a rozeslání
Rádi bychom se ve skupinkách a svědectvích chtěli zamýšlet nad tím :
„Jak má vypadat boj věřícího muže 21. století – za co, s kým, proti komu a jak
bojuje?“
S přáním všeho dobra
Honza Brázdil a Mirek Liška
Regionálne stretnutie MO v utorok 21. marca 2017 v Žiline na Hájiku
Srdečne vás pozývame na regionálne stretnutie MO, ktoré plánujeme v utorok
21. marca v Kostole Božieho milosrdenstva v Žiline na Hájiku. O 18.00 začneme
sv. omšou, po nej budú spoločné modlitby otcov a potom jednoduché agapé. Ide o
stretnutie mužov zo severného regiónu (od Ilavy po Žilinu, Turiec, Kysuce, Oravu až
Liptov), ale vítaní sú aj vzdialenejší otcovia, aby sme sa navzájom povzbudili vo viere.
Plánuje prísť aj náš duchovný otec Marián Libič. Odhadovaný záver bude okolo 21.00.
Ivan a Petr
Regionálne stretnutie MO v piatok 24. marca 2017 v Nitre na Kalvárii
Pozývame vás na stretnutie Modlitieb otcov (Nitrianska, Trnavská a Bratislavská
diecéza) v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Program: 17:00
Modlitby otcov, možnosť sv. spovede, 18:00 sv. omša, po sv.omši krížová cesta na
Kalváriu, agapé. Hosťom bude provinciál SBS P. Pavol KRUTÁK.
Palo a Roman
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Modlitby otcov
list č. 33, február 2017
Žičím vám radosť a nádej na celý rok
S bázňou a pokorou vyprosujem
vám vznešený rodinný kruh,
spoločenstvo Božích detí,
pokoj, radosť, plodov hojnosť.

Láska, tá bolestivé zhojí,
odpúšťa, skláňa sa k slabým,
nech vám v srdci neustále horí.
Prvou láskou vašich dní,
nech je Sväté Božie Dieťa,
v Júdskom Betleheme narodené,
spása sveta.

Rok 2017 prežívajte v blaženom súžití.
Viera, láska, nádej,
nech sú blčiacimi majákmi,
by zlo nepustošilo životnú alej.

Potom blízke vášmu srdcu,
nech sú rodné deti,
milujte ich vrelo,
nech vám slnko svieti.

Viera nech vám z duše spieva,
živo, hrdo vyznieva.
Nehynúca nádej, čo sa v mysli vznáša,
všetkému, čo do šera sa ponára,
žiarivé okno otvára,
nech vám uzdravenie do duše prináša.

Nech vám vetrík vanie,
dážď príhodne rosí,
nech vám každé ráno
novú radosť nosí.
J.S.

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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