Modlitby otcov
list č. 35, máj 2018
Dôležitý dátum
Národné stretnutie: 21.-23. septembra, Rodinkovo, Belušské Slatiny pri Púchove. Svit
nie je možný kvôli rekonštrukcii Skaly.
Milí bratia,
prešlo už dosť času od nášho stretnutia vo Svite, ale keď teraz počúvam záznam kázne
duchovného otca Luigiho, cítim živú potrebu vrátiť sa k jednému bodu. Luigi hovoril
(nižšie nájdete sumár jeho homílie), že za každým vnútorným problémom je niečo
stratené, niečo premárnené, niečo, čo ten problém spôsobilo. Toto samo osebe asi nie
je prekvapujúce, ale Luigi s autoritou človeka, ktorý sa tomu venuje, vykreslil súvis medzi
príčinou (napr. našimi zlyhaniami vo výchove) a dôsledkom (zranením detí) s
ohromujúcou jasnosťou. A ukázal plnú mieru zodpovednosti, ktorú máme ako otcovia v
rodine: my to tam máme všetko strážiť. Pretože démoni sa dostávajú k deťom cez
zranenia. Aby to nebolo deprimujúce a stratené, k všetkým potrebným krokom, ktoré
musíme urobiť, nám Boh dal veľmi mocnú zbraň, ktorú nemá nikto iný – naše otcovské
požehnanie. Keď žehnáme, démoni odchádzajú. Cesta je teda jasná nielen do
problémov, ale aj von z nich.
Strážcom rodiny bez konkurencie bol sv. Jozef. Cez neho neprešlo nič. Ako to robil,
vieme. Dal Bohu svoje áno, aj keď boli okolnosti veľmi divné, aj keď sa musel mnohého
vzdať. Inými slovami, celý sa Bohu odovzdal a Pán ho viedol a vo všetkom požehnal. Na
svet prišlo svetlo a nádej. Žijeme milostivú dobu, pretože nebeskému Otcovi sa zapáčilo
vyzdvihnúť do popredia sv. Jozefa a obnoviť otcovstvo a rodinu skrze hnutie, ktorého je
patrónom a ktorého podstatou je úplné odovzdanie sa. Ivan
Ohliadnutie za 12. národným stretnutím vo Svite 13.-15. 10. 2017
Témou stretnutia bolo "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 ...“ (Ef 3, 14-21). Na stretnutí sa zúčastnilo 145

mužov, doposiaľ najviac zo všetkých ročníkov. Nasleduje sumár pamätných príhovorov
duchovných otcov Ľudovíta Gábriša (Luigiho) a Antona Červeňa, ohliadnutie
duchovného správcu MO Mariána Libiča a vaše svedectvá zo stretnutia. Krížovú cestu
nájdete na stránkach MO.
Z homílie o. Luigiho na národnom stretnutí MO Svit: 13.-15.10. 2017
Vo Washingtone na Národnom pochode za život som jeden rok videl ženy, ktoré mali
plagáty s textom „Ľutujem svoj potrat“ a o rok neskôr som videl muža s plagátom
„Ľutujem svoje stratené otcovstvo“.
Venujem sa ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom zaťažení. Buď majú nejakú kliatbu,
rodovú záťaž alebo opresie. Sú to rôzne problémy, minulý týždeň to bolo celé o
samovraždách. Za každým problémom je vždy jeho história, niečo stratené, niečo
premárnené, niečo, čo ten problém spôsobilo. Sú traja základní démoni, ktorí spôsobujú
najväčšie záťaže mladých: odmietnutie, zanedbanie a osamotenie.
1. Odmietnutie. Boh ti dal presne dieťa, ktoré chcel pre teba. Ak ho odmietaš, lebo
nie je také aké si si predstavoval, je to tvoja pýcha. Dajte si pozor, dieťa je veľmi
dôležité! Ježiš povedal: „Kto prijme jedno takéto dieťa, mňa prijíma.“ Kto odmieta dieťa,
odmieta Ježiša. Doma vychovávaš Ježiša. Dieťa nie je pokusný králik. Boh nechce na
dieťati splniť tvoje predstavy, ale na dieťati ťa chce naučiť milovať. Diabol sa dostane k
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dieťaťu cez zranenia. Zranenie je napr. že si nešťastný, lebo si chcel chlapca a máš tri
dcéry. Všetkým v rodine sa môže dariť, len neprijatému dieťaťu sa nedarí.
2. Zanedbanie. Obrovský problém v dnešnej dobe. Je to veľmi vidno na deťoch.
Vyhovárame sa na dobu. Hovorí sa, že doba je zlá, nemáme čas – ale ja si pamätám, že
ani pred 20 rokmi nebola dobrá doba. Už ste niekedy počuli o dobrej dobe? Dieťa sa cíti
zanedbané, keď sa s ním nerozprávate. Ono sa chce rozprávať. Ide a hľadá, kto by ho
mal rád. Keď sa so mnou, kňazom, dokáže rozprávať 2 - 3 hodiny… Deti sa cítia
nemilované a hľadajú niekoho, kto by na chvíľu suploval tatka. Keď si dievčatá začnú
farbiť vlasy – pre mňa je to prvý znak, že už sú tam rany. Piercing znamená, že dieťa
nesmierne potrebuje tvoju prítomnosť. Čierne nechty znamenajú, že vzťahy v rodine
nefungujú a tieto prípady sa už „režú“ (pokusy o samovraždu). Tú bolesť, ktorú majú
vnútri, chcú prebiť väčšou bolesťou. Démon žije z toho, že zväčšuje bolesť. K démonom
sa pridávajú ďalší démoni a ide to cez tie rany. Dieťa potrebuje počuť, že je milované.
Žena, deti od teba potrebujú viac ako peniaze.
3. Osamotenie. Posledný démon z tejto nesvätej trojice. Je to nedobrovoľný stav.
Dieťa si hovorí „neberú ma, cítim sa nejaký vadný“ a ide bokom. Veľakrát je to u
nadaných detí – nemá priateľov, veď kto by mal rád šprtov? Pýtaš sa ho čo mu je a ono
povie – Nič! Ty však vieš, že ti klame. Alebo že chce mať od teba pokoj. A to by ti už
malo vadiť. Mal by si s tým niečo robiť. Niečo vymyslieť! Ak nemáš plán, je tu niekto
väčší ako ty. Boh má s každým plán – spýtaj sa ho. Nevyhováraj sa, že si to nedostal od
svojho otca a nevieš ako to dávať ďalej. Veď to môžeš urobiť lepšie ako tvoj otec!
Hlavou ženy je muž a hlavou muža je Kristus – žena sa chce oprieť o muža, ty sa opri o
Krista. Keď neviem čo robiť, keď sa cítim neschopný, mal by som prosiť „Duch Svätý
uschopni ma!“ On prinesie niečo nové.
Prečo čakáme, až príde dráma? Prečo neurobíme prevenciu? Prečo nepovieme - nie,
moje deti budú iné, ja to urobím inak! Treba im dať jedno otcovské požehnanie. Nebeské
otcovské duchovné požehnanie. Toto chcem dnes podčiarknuť. Jedno požehnanie môže
zmeniť život. Ako kňaz som to videl niekoľkokrát.
Veľmi vás prosím z tohto miesta, žiadne odmietanie a už vôbec nie svojich. Buďte
pokorní, prijmite deti, aj postihnuté (žena zostáva, aj keď si nevie rady, muž odchádza).
Keď prijmeš postihnuté dieťa, vždy je tam odmena. Žehnajte, dobrorečte, povedzte
dieťaťu, že je šikovné. Ak tvoj otec nebol taký, ty taký môžeš byť! Všimni si niečo dobré
na svojom chlapcovi a povedz mu to! Nauč sa to!
Rob to – žehnaj! Môžeš to urobiť aj tak, že položíš ruku na jeho hlavu (možno sa
bude uškŕňať, možno nebude rozumieť, ale ten účinok tam bude) a vyslovíš „V mene
Ježiša Krista ti dávam všetko svoje otcovské požehnanie“. A dieťa môže krásne
rozkvitnúť, nemusí sa utápať v alkohole a unikať od svojej bolesti.
Možno so mnou nebudete súhlasiť, ale ospravedlňte sa svojmu dieťaťu: „Prepáč, že
som nebol vo všetkom dobrý otec“. Nenechávaj si to na smrteľnú posteľ. Nevyhováraj
sa, že dávaš rodine všetko. Boh musí povedať, či si dal všetko, nie ty. Aby si neľutoval v
očistci s tabuľkou „Premárnené otcovstvo“.
Nestačí len modliť sa, aby sa im darilo, polož aj tú ruku na ich plece alebo na hlavu a
žehnaj celé svoje pokrvné príbuzenstvo. Pros o dar dlhovekosti, aby si videl deti svojich
detí, uver tomu. Ako otec si kňazom vo svojej rodine. Keď žehnáš, démoni odchádzajú.
Nikdy som nemal príležitosť povedať tieto veci pred chlapmi, že by ich aj prijali. Ty si
strážca ako otec, ty si kňaz, ty tam máš všetko strážiť. Ty sa máš s deťmi rozprávať o
viere, vysvetliť im všetko. Potrebujeme takých chlapov. Ak si za spravodlivosť a žiješ
pravdu, nech ťa to stojí čokoľvek, tam sa narodí prorocký duch.
Ži najlepšie ako sa len dá, buď pokorný, ponížený, bohabojný, stále sa Boha pýtaj „Si
so mnou spokojný? Čo si o tomto myslíš? Čo môžem urobiť dnes pre teba a pre svoju
rodinu?“ Zrazu budeš mať toľko nápadov, že ti jeden život nebude stačiť.
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Z prednášky o. Antona Červeňa na národnom stretnutí MO Svit: 13.-15.10. 2017
Michelangelov obraz Adama s ochabnutou rukou (logo MO) to je ako Európa, ktorá je
unavená zo života, plná problémov. V akej dobe to vlastne žijeme? Filozofi hovoria, že
prišla doba pocitu. Rozum sa stratil, veda sa stratila, teraz nám mladí hovoria 'ja cítim'.
Ale všetko postaviť na cite nie je dobré. Tak som si položil otázku, ako dať tú ochabnutú
ruku hore, aby bola živá. Svetlo musí opäť začať tam, kde sme ho nechali zhasnúť.
Uveriť, že som dieťa Božie. Teda ja sa musím rozhodnúť kto som. Ono nie je jedno kto
som. Som iba hmota, ten, kto zarába peniaze? Ja som kráľ! Ja som niekto veľmi veľký a
vyvolený. Teda základná otázka, ktorú si musel zodpovedať Adam, keď tam ležal a
nevedel kto je, a ktorú si musíme aj my zodpovedať je 'Kto som?'
Keď sa Boh Adama dotkol, bol živý a reagoval. Chlap vždy reaguje, chlap je
iniciatívny, má v rukách život, ale vždy mu čosi chýba, je necelistvý, vždy po niečom túži.
A preto si chlap kladie tak často otázku prečo reaguje ako reaguje, prečo niekedy
vybuchuje, prečo sa niekedy trápi. Toto je dosť podstatná črta chlapa - my v živote stále
reagujeme. Moje reakcie nie sú len také povrchné. Moje reakcie sú odkazom Boha pre
mojich najbližších. Každé gesto otca má nesmiernu váhu. Bez otca sa to nedá.
Jednoducho ste boli vyvolení Bohom, Boh sa vás dotkol a vy musíte reagovať na ten
dotyk. Tým, že ste sa tu zišli, ste reagovali na to, že sa vás dotkol Boh. Potrebujeme sa
chlapi medzi sebou. Každé potľapkanie a podanie rúk je vlastne dotknutie Boha, lebo
Boh má presne tú tvár, čo máte vy. Prečo reagujeme? Aby sme mali šľachetných
chlapov, aby sme mali šľachticov.
Ja som už raz spomínal, že v každom z nás sú dve JA. To prvé je manifestačné,
ktorým sa chcem ukázať ako ja teraz. Ale keď sme sami, reálne JA je úplne iné.
Manželka je na odhaľovanie našich slabostí. Ona je ako ten odmínovací komplet Zuzana
(pozn. zrejme má byť Božena). Odmínuje všetky zátarasy a zrazu nám to vybuchuje ako
tie míny. Často sa čudujeme, načo nám Pán Boh dal ženy - no na to, aby nás odhalili.
My sme tak trošku ako armáda, radi pochodujeme, dokonale vystupujeme navonok, ale
to reálne JA je, keď som sám. Aby som dozrel v muža, musím tieto dve JA dajako dať
dokopy a to je náročné. Nestačí mat iba sedliacky rozum, treba mat aj Božiu milosť. Ak
chlap nie je sprevádzaný Božou milosťou, je to tragédia. A preto sa ho musí dotknúť
Boží prst - Božia milosť. Boh dáva ducha, ktorý oživuje, ale dáva aj Božiu milosť, aby z
muža čosi bolo. Veľmi dobre ste zvolili ten obraz (logo) - musí sa ma dotknúť Boh, aby
som vedel, kto som. Filozofi nám nepomôžu, politici nám nepomôžu, ideológie nám
nepomôžu, ekonomika nám nepomôže. Musí sa nás dotknúť Boh.
Chlapi sa začínajú modliť a rozmýšľať, čo je dobrý znak doby. Musíme byť
charaktermi. Charakter je ten, kto sa rozhodol pre správny smer, je verný svojim
rozhodnutiam, ktorých sa nevzdá ani vtedy, keď mu to prinesie problém. Človek
rozhodnutý kráčať za Kristom. Aby som bol charakterný a múdry chlap, musí sa ma
dotknúť Boh. Ja musím uvažovať v Božej dimenzii, nie ľudskej. Charakter je ten, kto
dobre počúva svoje sformované svedomie. Potom môžeme prijať Božieho Ducha. Ak
chceme byť charakterní chlapi, ak chceme mať plnosť Ducha Svätého, my si musíme
upratať. Upratovanie je dôležitá vec, aj v podniku aj v robote, aj v rodine, to poznáte.
Boh je Bohom poriadku a zákonom poriadku je dobré svedomie. Sviatosť zmierenia je
fantastická vec, ktorú Cirkev priniesla. Boh nám v kňazoch ponúkol nedocenených
sluhov, ktorí nám toto môžu sprostredkovať.
Zasejem myšlienku a vyrastie túžba. Myšlienka sa zasiala vtedy, keď ste sa tu začali
stretávať na stretnutiach otcov. Niekedy sa zdáme takí slabí - aj včera otec povedal, že
keď sme najslabší, sme najsilnejší. Vtedy Boh cez nás pôsobí. Musíme zmeniť
zmýšľanie, chlapi, zasiať nové myšlienky do nášho národa, do našej Európy, vzkriesime
Adama. Nemusíme sa báť, že sme slabí. Jedna rodina môže zmeniť celú diecézu.

3

Jeden otec môže veľmi veľa urobiť. Z myšlienky vždy vyrastie túžba. Zo zasiatej túžby
sa zrodí skutok.
Hovorí sa, že mladým treba hovoriť nejakú vec až 5000 krát. Keď budete doma chlapi
hľadať pokánie, aké si dať, tak si dajte, že ja to zopakujem ešte raz. Najväčší dar otca je
počúvať a povzbudzovať. Ty nesmieš stratiť nervy - 'Však som ti to už 2 razy povedal' však to si nepovedal nič. 5000 krát! A preto sa modlíme ruženec, aby sme si zopakovali,
či skutočne milujeme, lebo človek je tvor, ktorý si zapamätá až po nejakých 5000
opakovaniach. Zrodí sa skutok po mnohých takých túžbach. Zasej skutok a vyrastie
dobrý zvyk. Čiže preto to Boh tak zariadil, aby sme opakovali veci, lebo tak sa naučíme
čnosti. Logika ako remeň, to všetko má svoje usporiadanie. Ty keď netrénuješ čnosti,
nemôžeš mať radosť. Ty si taký uspatý ako tento Adam. Čnosti to je návyk, to je
dynamika. Ak chceme vychovať deti a vnúčatá, tak to musí byť návykové a nie je to nič
ťažké, už po 2 mesiacoch by človek mal začať trochu rásť.
My potrebujeme spoločenstvo a najlepšie spoločenstvo je manželstvo. Žena ja dar od
Boha preto, aby som vedel, kto som ako muž. Čiže tu je úžasne krásny Boží plán. Ona
je veľmi dôležitá na odhaľovanie môjho vnútorného sveta. A toto je to zohnutie kolien.
Keď musíš kapitulovať pred vlastnou manželkou, ktorá ťa odhalí. Keď ti povie nejakú
vec, ktorú si dávno zabudol. Keď ti pripomenie niečo, ide ťa roztrhať. Ona vám presne
povie, kedy ste jej nekúpili kvety. Ty si mi sľúbil a nedodržal si. Uf! A ty si ako obliaty
vodou. Najlepší zohýnač kolien je manželka. Hovorí sa, že keď manžel nevie aké má
hriechy, ona mu ich povie všetky. Boh nám podáva tie riešenia, ktoré sú najbližšie k
nám, iba ich musíme počúvať a to je to ťažké. A zohnúť kolená, to je tá pokora. Šéf
Michelinu hovorí, že najlepšia čnosť pre otca je pokora.
Je úžasné, že ste vybrali túto tému, pretože ako mám byť niečo veľké ako chlap,
zodpovedať za rodinu a byť kráľ, keď viem, že mám vlastné chyby. To je to ťažké.
Najlepšie riešenie je skutočne pokora. Sv. František nádherne pochopil tajomstvo lásky
k Bohu aj pokory, keď sa vyzliekol pred svojím otcom. To je najkrajší moment v dejinách
ľudstva. Ak mojím šéfom je Boh Otec a moje otcovstvo je odvodené od neho, v pokore
to prijímam. A máte to ťažké v dnešnej dobe, pretože zohnúť kolená tu na tomto
Slovensku je niekedy aj výsmechom. Čnosť je však v tom, že ja viem, že som sa
rozhodol. Viem, kto som. Som muž, manžel, ktorý sa rozhodol milovať Boha a svoju
manželku a svoje deti. To som. Som niekto výnimočný. A keď toto prijímam, toto je
pravda o mne. A pokora je pravda o sebe. To je len to, že som si postavil na prvé miesto
Boha a nie seba. Takže pokora je návykom žiť v pravde. Povedzme si úprimne. Je v tej
krčme pravda?
V tom zmätku, v tom chaose, ktorý žijeme, začína byť iba jeden bod - nebeský Otec.
A teraz vidím, akoby sa Boh dotýkal svojím prstom chlapských sŕdc. Štartujeme z púšte.
Musíme ísť ako sv. František a všetko odovzdať Otcovi. Všetko! Lebo keď si budeme
nechávať iba tie svoje egá, nedáme mu nič. Aby sa Boh mohol dotknúť Adama, Adam
musí stratiť ego. Ak chce chlap byť veľký, musí skutočne stratiť seba, aby ho Boh našiel.
A vlastne nič nestratí, Boh ho odmení niekoľkonásobne.
Hrdý chlap je vystretý, naťahuje prst za Bohom. Múdry chlap je ten čo ťahá a nie ten
čo tlačí. Máme ťahať. Som Bohom vyvolený, aby som ťahal svet za sebou. Aby bol
druhý Mojžiš. Každý jeden z nás musí zastúpiť Boha, aby sa mohol dotknúť toho svojho
okolia. Ale ten, kto sa chce dotknúť aj rodiny aj detí, musí byť úžasne pokorný. Keby sa
mi darili všetky veci, bol by som strašne pyšný, ale Pán Boh ma niekedy tak vyseká, že
neviem, kto som. Potom musím na kolená padnúť a povedať, Bože, vdýchni do mňa
svojho Ducha, lebo čo s tou kopou prachu? Ak sa má niečo stať, natrčme ten prst, nech
je Boh v našom živote. Chlapi, musíme úplne zmeniť zmýšľanie v tejto dobe.
Potrebujeme nový začiatok.
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Mne sa veľmi páči pápež Benedikt. Povedal 'Mať vieru chlapca a múdrosť starca.'
Toto si zapamätajte. Začnime tou chlapčenskou jednoduchou vierou, aj keď neviem, čo
mám povedať. A budú z nás múdri chlapi. Boh si nás sám vyučí. A jediná vec je
potrebná - pokľaknúť. V pokore sa skloniť pred Bohom, lebo On je môj Pán. Amen.
Reflexia nad celoslovenským stretnutím modlitieb otcov vo Svite 13.-15. 10. 2017
Milo ma prekvapila vaša hojná účasť na tomto modlitbovom stretnutí, ktorá bola počtom
najväčšia od nášho vzniku. Bohu vďaka za to. Je to Duch Svätý, ktorý Vás pozval na
toto stretnutie, ktorý Vás viedol a vedie doteraz. Trojjedinému Bohu česť a sláva naveky.
Prišli sme sa posilniť vo viere a láske voči Bohu, ako to píše aj apoštol Pavol v liste Rim
1, 12. Keď sme počuli prednášky kňazov a svedectvá mnohých otcov boli sme
povzbudení vo svojej viere. Tiež vidíme silu spoločnej modlitby ktorú prednášame Bohu
Otcovi za nás samých ako aj za tých ktorí sú nám zverení. Vidíme že sme zodpovední
jeden za druhého na našej spoločnej ceste za pánom Ježišom, ktorý je jediný
prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Každý z nás potrebuje povzbudenie vo svojom
živote.
V knihe Genezis 1, 18 sa píše: „Nie je dobré byť človeku samému.“ Keď chceme byť
v správnej reflexii nad sebou samým najprv sme očarení Božou láskou Nebeského Otca,
ktorú má voči nám. Na sviatok všetkých svätých v prvom Jánovom liste 3, 1 sme čítali:
„Pozrite akú veľkú lásku nám daroval Otec, voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ Pán
Ježiš jednej poľskej mystičke Alície Lenczewskej 1934-2012 povedal. „Ak však pocítiš,
že do tvojho srdca vstupuje milosť ticha a že na tebe spočíva môj pohľad lásky, zmĺkni,
utíš si myseľ a emócie srdca a hľaď na mňa. Ponor sa do môjho pohľadu. Aby ťa celkom
zahalil a prenikol. Ostaň v tichu plnom obdivu, aby si nestratil nič zo svätosti týchto chvíľ
milosti, ktoré sú ti dané. Toto je najväčšia milosť a najvznešenejší stav tvojej duše
ponorenej vo mne, ktorý má prežiariť čas, ktorý príde potom, keď sa tvoje zmysly a
myseľ vrátia k vonkajším veciam.“ Bolo to uverejnené v časopise Milujte sa! 1/2016.
Máme si formovať svoje srdce každodenným čítaním sv. písma, kde Boh hovorí priamo
k nám. Môj duchovný sprievodca ktorý ma viedol ku kňazstvu Mudr. Silvester Krčméry
hovoril. Zomrel pred 4 rokmi. Keď videl, že príchodom komunizmu mnohí biskupi a kňazi
boli väznení začal sa učiť naspamäť niektoré state sv. písma. Naučil sa celé Jánovo
evanjelium naspamäť, ktoré mu dávalo silu a vnútorný pokoj vo väzení, keď si opakoval
spamäti jednotlivé verše zo sv. písma. Mohol povzbudzovať aj iných a dával tam aj
duchovné cvičenia. Podobne aj blahoslavený Titus Zeman, aby mal odvahu ísť do tretej
výpravy cez hranicu si denne čítal sv. písmo. V biblii našiel tieto slová, ktoré ho veľmi
povzbudili. „Naša povinnosť byť pripravený aj život položiť za bratov. Ani vrabec
nespadne na zem bez Božieho dopustenia, aj vlasy máme na hlave spočítané, aj z tých
ani jeden nestratíme, ak to Boh nedopustí. A opakuje sa tu: Nebojte sa! “
Otec Ľudovít vo svojom príhovore počas sv. omše nám povedal, aby sme denne
žehnali svoje deti. Veľa Božej ochrany je v tomto požehnaní. Veď to Boh žehná naše
deti. Ďalej hovoril, keď sme spätne vnímali, že sme neboli dobrým príkladom pre svoje
manželky a deti vo viere ospravedlňme sa im za to. Keď si my priznáme svoje omyly,
veď mýliť sa je ľudské aj oni budú mať odvahu ľutovať to čo neurobili správne, lebo v
nás vidia vzory.
Trávme radi čas s našimi manželkami a deťmi a pýtajme sa ich ako sa majú, čo
prežívajú. Dodávajme im odvahu, posmeľujme ich. Keď učím na škole náboženstvo a
pýtam sa žiakov druhého stupňa či sa ich rodičia pýtajú ako sa majú odpovedajú, že nie.
Je to veľmi smutné. Ako potom uveria, že Boh má o nich záujem a miluje ich bez
podmienky keby cez nás nevnímali náš záujem o nich. Je to potom veľmi ťažké. Pýtajme
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sa Ducha Svätého čo môžeme urobiť viac pre naše rodiny a priateľov a uvidíte, že
dostanete toľko podnetov a nápadov, že nebude nám stačiť jeden ľudský život, aby sme
to uskutočnili.
Modlime sa spoločne s našimi deťmi a tešme sa, že Boh je našou útechou a
odmenou. Pán Ježiš povedal: „Keď aj pohár vody podáme človekovi neprídeme o svoju
odmenu. “ Nech nám v tom pomáha P. Mária a vedie nás cez Ježiša k Nebeskému
Otcovi.
Marián Libič
Z vašich listov
Ahojte Petr a Ivan. Vďaka Bohu za to, že mi dal možnosť zúčastniť sa na stretnutí MO
vo Svite aj v tomto roku. Je úžasné, že sa armáda otcov - Božích bojovníkov rozrastá a
pribúdajú ďalší a ďalší noví členovia - otcovia, bratia. Každý z nás má svoje kríže,
trápenia, osudy bratov sú tak rozmanité a niektoré veľmi ťažké. Avšak máme možnosť
vidieť ( a počuť, aj z mnohých svedectiev), že skutočne: "S Bohom je všetko možné!"
Tam, kde už človek nevládze, tam ho Boh berie do náručia a nesie.... Určite mnohí z
nás aj v tomto roku zažili vo Svite dotyk Boha. Ten neopísateľný pocit, keď vieš, že sa
nemusíš ničoho báť. Že máš istotu, že Boh Ťa neopustí - nech by sa stalo čokoľvek. A
keď sa Teba dotkne Boh, nenechávaj si to pre seba. Posúvaj to ďalej, cez dotyky,
objatia, slová požehnania, povzbudenia, chvály, či napomenutia.... šír to do svojho
okolia. Nech sa Boh dotýka ľudí aj prostredníctvom Teba. Pozdravujem všetkých otcov.
Buďte prorokmi, kňazmi, pastiermi i kráľmi pre svoje rodiny.
Viac bratov malo záujem o text krížovej cesty, ktorú sme sa modlili vo Svite.
Dávam ju do prílohy.
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Chcem sa s vami podeliť o to, čo pre mňa znamenajú Modlitby otcov. Chodím na ne
necelý rok. Už dlhšie som hľadal pravé evanjeliové spoločenstvo, ktoré by nebolo
nejakou skupinou "vyvolených" alebo "vyčlenených". Našiel som modlitby otcov, ktoré sú
v mojich očiach pravým obrazom Cirkvi. Otvorení každému z akejkoľvek spoločenskej
vrstvy, akéhokoľvek vierovyznania a v akejkoľvek životnej situácii. Spoločenstvo vo Svite
bolo toho len dôkazom. Všetci chlapi, boli pre mňa povzbudením. Vládlo medzi nami
úžasné prijatie a vzájomná súdržnosť a podpora, ktorej prameňom bola láska. No
priznám sa, že prvé hodiny vo Svite som si hovoril: "Peťo, to kde si došiel?". Všetci mi
pripadali iní, akoby som "nezapadal do schémy". No postupne každé jedno počuté a
vypovedané slovo menilo môj pohľad. V nedeľu som odchádzal s pocitom skutočného
bratstva medzi nami.
Rovnako všetci chlapi u nás vo farnosti sú mi povzbudením. Zdieľanie našich
pohľadov a životov mi dáva silu pokračovať ďalej a duchovne rásť. Postupne sa v nás
prebúdzajú túžby po službe a láske. Viacerí z nás túžia zapojiť sa do miništrovania.
Kaplán nám už dokonca aj spravil súkromné úvodné miniškolenie pre otcovminištrantov. Je to krásne vnímať to ako nás toto spoločenstvo s láskou formuje.
Vlastná matka ma nikdy skutočne nemilovala, pretože jej nikto neprejavil dostatok
lásky. Spoločenstvo modlitieb otcov preto vnímam aj ako svoju matku, ktorá ma kojí, ku
ktorej sa vždy môžem obrátiť so svojimi boľačkami. Je pre mňa zároveň úžasné vnímať
ako je spiritualita Modlitieb otcov podobná spiritualite svätého Ignáca z Loyoly. Ako obe
spája odovzdanosť a dôvera v milujúceho a osobného Boha-Otca. Bohu vďaka za
všetko a všetkých vás. Nech Pán Boh aj naďalej žehná Modlitbám otcov a našim
rodinám.
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Pochválený buď Ježiš Kristus!
Náš
Svätý
Otec
mal
včera
nádhernú
rannú
homíliu
(http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/21/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1
pe%C5%BEa_o_ideologickej_koloniz%C3%A1cii/1350353) o ideologickej kolonizácii.
Krásne slová od nášho otcovského vzoru. Počiatok dnešnej ideologickej kolonizácie
môžeme vnímať v počiatkoch 1. svetovej vojny a rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie,
ktorá bola úplne posledným štátnym útvarom v Európe, ktorý sa verejne hlásil ku
koreňom kresťanskej kultúry. Od konca 1. svetovej vojny už v Európe sú len sekulárne
štáty hlásajúce falošné posolstvo francúzskej revolúcie "Sloboda, Rovnosť, Bratstvo".
Oberajú nás o rozmer otcovstva, poriadku hierarchie a potreby poslušnosti Božím
zákonom.
No nie je to niečo nové v tomto svete. Celé ľudské dejiny sa s nami tiahne toto
dedičstvo. Aj Židia čelili násilnému prenasledovaniu a kolonizácii. Pápež František nám
dáva za vzor svätého muža Eleazara, ktorý bol ochotný radšej umrieť ako zaprieť vieru v
Boha a prekročiť zákony. Prečítajme si 6 kapitolu z Druhej knihy Machabejcov a
vnímajme paralely s dneškom. Skúsme nájsť "muža Eleazara" v našom najbližšom okolí.
Túžme po tom, byť pevní, no nie tvrdí. S Bohom, Peter
Nové skupinky
Uhrovec, Košice – sídlisko KVP, Budča, Veselé pri Piešťanoch, Ratkovce, Horné Srnie,
Abrahám, Výčapy Opatovce, Svätý Jur, Humenné, Stará Ľubovňa, Ľutina, Považská
Bystrica
Úmysly do skupiniek MO, o ktoré nás prosil duchovný správca MO:
Ďakujem Bohu za každého otca ktorý mohol prísť na regionálne stretnutie MO. Ďakujem
za modlitby za nás kňazov, prosím i naďalej modlitby za nás nehodných služobníkov a
tiež za moju farnosť Záhorská Ves. Nech vám to Boh odmení. Marián Libič
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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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