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Národné stretnutie MO Svit: 13.-15.10. 2017
"Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na
zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš
vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a
upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a
poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. A
tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako
prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky
vekov. Amen." (Ef 3, 14-21)

Milí bratia,
blíži sa ďalšie národné stretnutie a s ním obdobie radostného očakávania. Aspoň v
skratke zosumarizujme, čo sa udialo za obdobie od nášho ostatného listu. V marci sme
absolvovali regionálne stretnutia v Žiline (21.3.2017), Nitre (24.3.2017) a 10. národné
stretnutie MO ČR na Hostýne (3.-5.3.2017). Ďakujeme za modlitbovú podporu nášho
vystúpenia v TV LUX 6.3. 2017. Záznam vystúpenia nájdete na
http://www.tvlux.sk/archiv/play/11802. Peťo poskytol v marci aj rozhovor pre Rádio
Lumen. V júli sme sa viacerí stretli na podujatí Nové svitanie na Skalke pri Trenčíne. O
pár dní nás čakajú stretnutia MO v Prečíne a Považskej Bystrici. Vďaka Bohu stále
vznikajú nové skupinky, konkrétne v Zakamennom, Bánovciach nad Bebravou, Báhoni,
Bytči, Svidníku, Stropkove, v Žiline na Solinkách a druhá skupinka v Tesárskych
Mlyňanoch. Nech ich Pán požehnáva, aby v nich muži zažívali skutočnú zmenu života.
Témou stretnutia vo Svite je Ef 3, 14-21. Je to opäť Boh Otec, tentokrát aj s Duchom
Svätým. Za túto tému sme sa modlili v júli. Prišlo nám aj niekoľko návrhov od vás, za
ktoré sme vám vďační. Vaše návrhy porovnávame s tým, čo cítime my a keď tam vidíme
prekryv, modlíme sa za potvrdenie. Takto to bolo aj s touto témou, ktorá prišla od
jedného z vás.
Boh Otec nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním (Ef 1,3).
Je preto našou úlohou ako otcov žehnať našich blízkych a vôbec všetkých blížnych.
Mirjana, vizionárka z Medžugoria hovorí, že málo ľudí si uvedomuje, že láskavé slová a
objatia môžu zmeniť svet. To, ako sa správame k druhým, sa šíri exponenciálne.
Ovplyvňuje to budúcnosť viac než čokoľvek iné.
Už starozákonný Boh preukazuje milosrdenstvo až do tisíceho pokolenia tým, čo ho
milujú a zachovávajú jeho príkazy (Ex 20, 5-6). Naše správanie teda skutočne
neovplyvňuje len našu generáciu, naše pokolenie, ale siaha až do tisíceho pokolenia.
Aby sme sa správne dokázali zachovať aj v ťažkých situáciách, potrebujeme, aby skrze
Otcovho Ducha mocne zosilnel náš vnútorný človek.
Je dôležitý môj vzťah k Bohu Otcovi? Kto mi na tejto ceste pomôže?
W. Poltawska v knihe „Rodinám, aby boli silné v Bohu“ hovorí: Na základe skúseností
získaných v poradni sa osmeľujem tvrdiť, že najsilnejší vplyv na dieťa má otec, dokonca
aj taký otec, ktorý nie je doma. Otec akosi prirodzene odovzdáva dieťaťu postoj voči
svetu. Deti viac napodobňujú otca ako matku, dokonca aj deti, ktoré zdanlivo zavrhli
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svojho otca, sa niekedy podvedome správajú rovnako ako ich otec. V zdravej rodine má
otec potvrdzovať, akoby pečatiť vplyv matky. Ak to nerobí, ak sú postoje rodičov
protichodné, dieťa častejšie nasleduje otca. Mimoriadne zjavné to je pri analýze
výsledkov náboženskej výchovy. V domácnosti, kde sa modlí a chodí do kostola len
matka, ju deti sprevádzajú, kým sú malé. Neskôr však napodobňujú otcovo správanie.
Dieťa sa v kostole pozerá na otca, či kľačí, či odrieka vyznanie viery. Ak to robí len
matka, dieťa mlčí rovnako ako otec. A ako dobre vieme, muži neradi prejavujú svoje
náboženské postoje. Dieťa musí vidieť otcovu vieru, otec mu ju musí ukázať. Vo
všeobecnosti výchovný proces spočíva v tom, že ukazujeme príklad. Nemôžeme počítať
s tým, že nejaká pravda prenikne do duše dieťaťa sama od seba, bez toho, aby sme ju
ukázali.
Ježiš keď chodil po tejto zemi, jeho hlavná úloha nebola robiť zázraky, ale aby plnil vôľu
nebeského Otca (Jn 4, 34). Hlavne nám chcel zjaviť lásku nebeského Otca cez
podobenstvo o márnotratnom synovi. S touto láskou sa stretávame cez sv. spoveď.
Diabol keď pokúšal Ježiša, útočil práve na jeho synovský vzťah k Otcovi, pretože ten
niesol celý jeho život. Boží nepriateľ Ježiša na púšti niekoľkokrát oslovil: „Ak si Syn
Boží...“ prečo práve takto? Pretože potreboval spochybniť jeho základnú identitu. Lenže
Ježiš dobre vedel, že v ľudskom tele nemôže žiť plnosť ľudstva inak ako práve v
synovskom vzťahu.
Najväčším hriechom je pýcha, v ktorej Otca nepotrebujeme a nemilujeme, nepýtame sa
denne na jeho vôľu, neprijímame v živote všetko - teda nielen to dobré ako nezaslúžený
dar. Životný postoj, v ktorom dokonca Otcovi vyčítame a obviňujeme ho z mnohých
životných neúspechov a skutočností, ktoré nedokážeme stráviť, nás spätne usvedčuje z
toho, že ešte hľadáme seba samých a Boha potrebujeme ako nejaký doplnok svojho
„náboženského“ života. Zápas o Božie otcovstvo v našom živote a o našom synovstve
vo vzťahu k Otcovi nie je ľahký. Ježiš pri ňom prešiel smrťou. Jeho najväčším
pokušením bolo spochybniť Otcovu vernosť v Getsemanoch a na kríži - v ťažkých
životných okamihoch. Vtedy bol zvádzaný, aby vzal svoj život a záchranu sveta do
vlastných rúk. Duch detstva nie je možné dosiahnuť vlastnými silami. Život duchovného
detstva je vysokou školou kresťanskej spirituality. Duch detstva je totiž darom Ježiša
Krista, je dušou jeho života. Inými slovami je to Duch Svätý.
Každý muž má predstavu o Bohu Otcovi takú, aký bol jeho otec. Je veľmi dôležité, aby
dokázal odpustiť svojmu otcovi, ak v detstve pociťoval krivdu voči nemu. Keď otec nemal
na neho čas počas dospievania, keď mal veľa ťažkostí a nepočul slová: máš na to,
neboj sa, som s tebou, dobre to dopadne, verím ti - čo v tej chvíli pociťovalo dieťa?
Nenávisť a hnev. Je potrebné otcovi odpustiť, lebo otec mu nemohol dať to, čo sám
nedostal od svojich rodičov. Aby Boh doplnil a uzdravil túto synovu ranu, je potrebné sa
za rodičov modliť, aby Boh uzdravil túto ranu, narušený vzťah. Je treba vedome budovať
vzťah duchovného synovstva - voči Bohu Otcovi i voči duchovným otcom, ktorých nám
Boh do života pošle a nechať sa viesť k skutočnej zrelosti, ktorú nám Boh dáva v
osobnom vzťahu ku Kristovi. Pokiaľ sa človek úplne neobráti k Otcovi, nevie, kým je, ako
má žiť, chýba mu zdroj života. Na každom kroku dnes vidíme, že ľuďom chýba otec - ten
prirodzený podobne ako Boh.
Je dôležité neodkladať rozhodnutie žiť s Otcom, milovať ho a volať ho menom.
Neodkladať okamih, kedy v nás Duch Svätý začne slobodne volať. Dovolím si vám
zaručiť: ak povieme denne raz zo srdca Abba Otče, nikdy v živote sa nestratíme a
začneme vnímať, že sa niečo podstatné v našom srdci dá do pohybu: vzťahy sa začnú
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dávať do poriadku, problémy sa začnú strácať, temnota postupne stráca svoju silu a
príťažlivosť. Nenarušený a čistý vzťah k Otcovi v nás vytvára Duch Svätý. Všetok
existenčný strach pramení z našej nedostatočnej skúsenosti Otcovej starostlivosti a
vernosti. Ježiš bol slabý vo svojom človečenstve, ale silný v dôvere k Otcovi. Jedine
tento vzťah nám môže dať istotu, že nezablúdime.
V evanjeliu sa píše „Môj otec mi odovzdal všetko“ (Lk 10,22) a tiež „Poďte ku mne všetci,
ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte
sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje
jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11,28-30) . To sme my! Neexistuje iná
cesta k ľudskej zrelosti, než táto Ježišova. Na tejto ceste nám veľmi pomáha P. Mária,
sila jej príhovoru je veľká.
Môj ocko sa pýtal celý život v čom spočíva Božia vôľa pre človeka. Našiel ho v
1 Sol 5,16-19. „Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte
vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami
nepohŕdajte!“
Marián Libič
Z vašich listov
V škole Ježiša.
Viackrát som počul, že ten či tá prišli o prácu a s akýmsi dobráckym porozumením
som to vzal na vedomie a dosť! Asi som sa ani len nepomodlil za ich situáciu, nieto, že
by som sa skúsil vcítiť do toho, čo prežívajú. Až keď sa ma to bytostne dotklo teraz, pri
reorganizácii našej firmy, kde som sa stal nadbytočným. Naraz to so mnou poriadne
zamávalo. Počas celého priebehu som konfrontovaný aj so svojim skutočným
kresťanstvom! A nevyznieva to pre mňa ktovieako. Bojujem so všetkými chybami, ktoré
som zo svojho (už nie najkratšieho) života nepoodstraňoval.
Miluj Boha nadovšetko a blížneho, ako seba! To je naše krédo! Ďakujem Bohu za to,
že ma vyrušil z môjho sebaľutovania a dal mi túto skúšku. Učí ma: "Neboj sa, ešte aj
všetky tvoje vlasy mám spočítané, či nie si viac ako vrabec?(Lk 7,12), len ma nechaj,
aby som sa mohol o teba postarať, veď ja ti chcem dať niečo lepšie!" Ale ja chcem
vybaviť veci sám, lebo ľudia ma učia: pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže! Čo je
teda viac - slovo Božie, či slovo ľudské? Tu sa prejavuje skutočná viera. Je to boj.
Alebo hodnotím, súdim, som za múdreho a pritom si ubližujem. Veď to patrí Bohu, ale
keď mne to tak chutí! Moc ovládať, rozhodovať veľmi chutí. Ale raz budeme za ňu
zodpovedať.
Ďalej šomrem, nadávam na tú nespravodlivosť, na to, že to prišlo teraz, v 59 rokoch,
keď by som už o chvíľu mohol užívať ľudské istoty - dôchodok, a benefity firmy - režinka,
DDS, odchodné za roky vernosti firme. A takto nebudem mať nič, alebo oveľa menej,
ako by som mohol mať, keby... a opäť si ubližujem a ľutujem sa. Aký človek tvrdej šije sa
zo mňa stal, napriek tomu, že si fandím, aký dobrý som kresťan - to je riadna pýcha!
Ježiš to má so mnou ozaj ťažké! Ako Mojžiš s frfľajúcimi a odbojnými židmi!
Pane Ježišu! Ďakujem Ti, že mi dávaš šancu zmeniť sa, opraviť svoje postoje. Ide mi
to veľmi ťažko, pomaly, ale dôverujem Ti. Nauč ma pokore, viere, nádeji a láske! Daj
nech sa zo mňa stane Otcov syn, Božie dieťa. Nauč ma hľadať a plniť Otcovu vôľu!
Tvoj učeň aj brat oco Jano
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Požehnaný veľkonočný deň.
Ďakujem, že môžem byť súčasťou tohto požehnaného diela Modlitieb otcov a som rád,
že mi posielate informácie o dianí. Chcel by som Vás informovať, že v Báhoni už cez 3
roky fungujú modlitby otcov. Prvé dva roky sa modlili dvaja otcovia, potom sa pridal tretí
a pred rokom som sa pridal ja s dvomi oteckami, ktorý sú súčasťou stretávania sa
rodinných spoločenstiev v Báhoni. Takže rok sa modlíme k Pánovi a prihovárame sa za
naše rodiny a deti šiesti oteckovia. Pán s vami. Aleluja!
Pozdravujem Vás otcovia,
chcem Vám poďakovať, že sa staráte o organizáciu a chod tejto užitočnej veci, ako sú
modlitby otcov a modlím sa za požehnanie pre Vás a toto Božie dielo. Som v skupinke
modlitieb otcov v Poprade. Začal som pred dvoma rokmi a zažívam tam krásne chvíle v
spoločenstve ostatných chlapcov. Po pozvaní som od toho nečakal veľa a myslel som si,
že to bude podobné ako modlenie v kostole a tak, ale musím uznať, že je to vyšší level.
Nádherné modlitby, ako keby šli z môjho vnútra a zároveň dovnútra, ľahko, priamo,
presne pre chlapa, ktorý nemá veľa slov a nepotrebuje veľa slov. Učí nás, "silných a
dokonalých" chlapov skloniť sa na kolená a odovzdávať naše rodiny, manželky a deti do
Pánových rúk a pod jeho ochranu. Niekedy je to ťažké, ale je to zároveň veľmi
oslobodzujúce. V tomto spoločenstve je cítiť otvorenosť, úprimnosť, pokora, pokoj, nikto
sa na nič nehrá, nepovyšuje, ale pokorne prosí a ďakuje za svojich a aj ostatných. Veľmi
pekne ďakujem a prajem požehnaný čas. Jozef
Na regionálnom stretnutí v Nitre na Kalvárii 24.3. 2017 nás bolo okolo 70 otcov. Chlapi
boli veľmi vdační za ten čas a túžia sa takto častejšie stretať. Celé sa to nieslo v
jednoduchosti, ale o to väčšej odovzdanosti. Krásne hrali otcovia z Topoľčian a spev
nám vychválil aj hlavný provinciál, ktorý celebroval sv. omšu. Pali Kuruc
26.8.2017 zomrel náš brat Vojtech Paulovič z Trebišova vo veku 77 rokov.
Na rozlúčke s ním bolo asi pätnásť mužov z MO, ktorí sa modlili ruženec, spievali hymnu
MO a prihovorili sa prítomným:
Drahí prítomní, smútiaca manželka s rodinou! Drahý Vojto!
Asi pred piatimi rokmi na jeseň prišiel na naše Modlitby otcov neznámy, vysoký,
prešedivelý pán. Predstavil sa ako Vojto. Na modlitby ho pozval jeho mladší sused z
bytovky Jožko. Bol veľmi rád, keď medzi nami mladšími, videl aj svojho rovesníka
Ondreja. Postupne sme sa spoznávali a priznal sa nám, že si myslel, že sme nejaká
sekta. Ale keď zistil, že na Modlitbách otcov najmä prosíme za svoje rodiny – manželky
a deti, odovzdávame seba aj ich v dôvere Bohu, ktorý najlepšie vie čo, kto potrebuje,
osmelil sa a postupne sme sa dozvedali o ňom viac. Sám svedčil o tom, aká silná je
modlitba, najmä vytrvalá modlitba jeho drahej manželky Márie, a iste i jeho už nebohých
rodičov. Tá sila ho priťahovala tak, že postupne sa z čakania na manželku v aute pred
kostolom, približoval ku krížu pred kostolom, potom ku bráne kostola, neskôr za
zádverie, až sa po rokoch objavil pred oltárom Nášho Pána Ježiša Krista, pred ktorým
prisahal tak dávno vernosť svojej manželke. A dobrý nebeský Otec mu jeho posúvanie
dopredu okorenil pozvaním na Modlitby otcov.
Tu sa opäť spolu s nami učil modliť sa, vyjadrovať slová vďaky a chvály Bohu za
všetky dobrá, ktoré v živote dosiahol, slová odpustenia za to, že dlho blúdil ako stratená
ovca, slová prosieb za potreby svojej manželky, svojich detí, vnúčat i pravnúčat,
z ktorých sa veľmi tešil. Každého menovite, blízku aj širšiu rodinu, v modlitbe odovzdával
k päte kríža a vyprosoval im milosti a tie najlepšie dary od dobrého Otecka, či už zdravie,
alebo prácu, či urobenie skúšky, alebo dobrú známku v škole, modlil sa za šťastný
návrat domov, alebo za vieru a nádej pre svojich najdrahších.
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Vždy sa veľmi tešil na modlitbové stretnutia, ktoré sme mávali či v rodinách, či na
fare. Rád si zaspieval nové pesničky. Keď nás vítal hovoril nám: Milí oteckovia! Ani
neviete, aký som šťastný, že som sa po rokoch vrátil domov, k nášmu spoločnému
Ockovi, ktorý je na nebi! A dnes je už pri Ňom! Lebo On, náš Otecko čaká na každého
z nás! Len Mu dovoľme vojsť a stretnúť sa s Ním!
Drahý Vojto, prajeme Ti radostné stretnutie s tými, ktorých si miloval, a ktorí milovali
Teba! Prosíme, prihováraj sa aj za nás, aby sme sa tam mohli všetci radostne vyobjímať
tak, ako to robíme na Modlitbách otcov. Ďakujem.
Úmysly do skupiniek MO, o ktoré nás prosil kňaz MO Marián Libič:
1. za pokoj vo svete
2. za ochranu života od počatia
3. aby v nedeľu boli zavreté obchody
Chceme vás poprosiť, aby ste ich odovzdávali spolu s vašimi vlastnými úmyslami počas
modlitieb vo vašich skupinkách, napríklad 1 - 2 x za rok.

Webové stranky, email, skupinky a komunikácia
Možno ste podaktorí postrehli, v poslednom čase vypadávajú naše stránky
www.modlitbyotcov.sk pripadne aj email info@modlitbyotcov.sk nie je celkom spoľahlivý.
Veľmi nás to mrzí a asi budeme nútení hľadať iné riešenie. Pre emailovú komunikáciu
preto odporúčame prednostne používať adresu modlitbyotcov@gmail.com.
Ďalej by sme vás chceli poprosiť, aby ste nám posielali aktuálne informácie o vašich
skupinkách (adresa, email, telefón, kedy sa modlíte). Stáva sa, že sa občas chce niekto
nový zapojiť a pýta si od nás kontakt. Taktiež chceme občas pozvať zástupcov skupiniek
na krátke stretnutie, tak aby sme vás mohli osloviť.
12. národné stretnutie Modlitieb otcov vo Svite 13. až 15. októbra 2017
Minulý rok nás Pán viedol k Múdrosti Kristovho kríža (1Kor 1, 22-24), tento rok nás
priviedol k Pavlovej modlitbe za veriacich. Táto krátka Pavlova modlitba vyjadruje
Pavlovu pokoru a podriadenosť pred Bohom Otcom, ale odkrýva aj jeho vieru, múdrosť a
obetu. Mne sa veľmi páči aj tá druhá časť Pavlovej modlitby: ‚aby Kristus skrze vieru
prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými
pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé
poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.‘ Skutočne potrebujeme byť spojení s Bohom,

potrebujeme sa to naučiť. Potrebujeme sa naučiť sa k Nemu utiekať a rozprávať mu o
našich starostiach aj radostiach. Potrebujeme s ním vedieť skutočne byť a žiť, aby aj On
mohol byť s nami a aby nás On sám mohol učiť Láske.
Bratia, chceme vás všetkých srdečne pozvať na nasledujúce celonárodné stretnutie MO
do Svitu, kde sa môžeme spoločne posilniť a povzbudiť a čerpať potrebnú silu od nášho
nebeského Otca.
Chceme vás pozvať na veľmi dôležitú spoločnú prípravu, ktorá pozostáva z modlitby a
pôstu. V termíne od 4. do 12.10. sa budeme modliť spoločný deviatnik a pokúsime sa
pokryť každý deň pôstom, aby sa každý deň (okrem nedele) postil aspoň jeden z nás.
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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: 16:00 – 18:00 prezentácia, o 18:00 svätá
omša, po nej večera, skončí sa v nedeľu o 12.00 (obed). Približný program v minulosti
vyzeral takto: Piatok: svätá omša, večera, príhovor, celonočná adorácia. Sobota:
raňajky, o 8:30 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
6. 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“. 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: modlitbyotcov@gmail.com, 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 13. až 15. októbra 2017, Svit
Záväzne sa prihlasujem na stretnutie MO:
Meno: ................................................................................................................................
Adresa (aj PSČ): . .............................................................................................................
Telefón: .............................................................................................................................
Záväzne si objednávam (zakrúžkovať):
Ubytovanie:

Pi - So 13. – 14. 10. (z piatka na sobotu)
So - Ne 14. – 15. 10. (zo soboty na nedeľu)

Stravu:
Pi 13. 10.
V
So 14. 10. R O V
Ne 15. 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 6. októbra 2017 na adresu:
Ivan Melo, Stodolova 12, 010 15 Žilina alebo
mejl: modlitbyotcov@gmail.com telefón: 041/566 2156 (Ivan), 0903/623 963 (Petr)
Prihláška je platná len s dokladom o zaplatení zálohy 10 EUR, ktorú 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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