Modlitby otcov
list č. 36, august 2018
Dôležité dátumy
Národné stretnutie: 21.-23. septembra, Rodinkovo, Belušské Slatiny,
prihlášky najlepšie do 9.septembra, deviatnik od 12. do 20. septembra
Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno,
príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. (Mt 6,9-10)

Milí bratia,
keď sledujeme dianie vo svete, v spoločnosti, ba i v našich rodinách, môže sa nás
zmocniť slabosť. Vyzerá to tak, že všetko ide čoraz ťažšie. Problémy sa prehlbujú.
Niekedy prídu chvíľe, keď možno ani nevieme, za čo sa máme modliť a ako.
Našťastie, „Duch prichádza na pomoc našej slabosti“ (Rim 8,26). Sv. Pavol to hovorí aj
na inom mieste: „Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on
volá: Abba, Otče!“ (Gal 4,6). Je to Duch, ktorý nám pomáha chápať hĺbku modlitby
Otčenáš. Otca oslávime a on vybuduje svoje kráľovstvo, keď sa bude diať jeho vôľa v
našich životoch. To sa stane, keď mu to dovolíme, keď sa mu odovzdáme, keď sa
vzdáme svojej vôle. Toto neznamená pasivitu, naopak. Je mojím presvedčením, že Boh
vstúpi do nášho života v takej miere, do akej sa mu odovzdáme. Nie je nič nad
skúsenosť, keď Otec v istej situácii stojí vedľa nás a my to aj jasne cítime. Pretože On
nás nenechá stále len tápať. Dá sa nám spoznať. Následne sa nás zmocní hlboká túžba
nasledovať ho oddanejšie, s väčším zápalom a vrúcnejšou odovzdanosťou. Láska Otca i
Syna i Ducha Svätého je nákazlivá a činorodá. Vedie nás k väčším veciam a väčším
skúškam.
Odovzdanie sa do Božej vôle si vyžaduje našu dôveru a to môže byť ťažké. Dôvera nie
je automatická v tom zmysle, že buď ju mám ako dar alebo nie. Potrebujeme sa jej učiť.
Pozrime sa na Dávida. Boh mu najprv poslal do cesty medveďa a leva, až potom bol
schopný pri pohľade na Goliáša vyhlásiť: "Pán, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci
medveďa, on ma vyslobodí aj z moci tohoto Filištínca." Hľa, muž, ktorý dôveruje v Pána.
Dávidov príklad je veľmi povzbudivý, nemusím byť hneď svätcom, aby som mohol
zakúsiť radosť z Otcovej pomoci a prítomnosti. Začíname menšími vecami a na to si
snáď trúfneme. Ak muž dôveruje v Pána, Pán bude s ním, bude jeho nádejou. Je ako
strom zasadený pri vode (porov. Jer 17, 7-8).
Ježiš, ktorý povedal "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“
(Jn 14,6), tiež povedal „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal“ (Jn 4,34).
Tým nám dal jasný príklad. Koľko vecí by sa pohlo k lepšiemu, keby sme brali vážne
modlitbu Otčenáš!
A teraz pozor: „prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v
Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov“ (Jn 4, 23). Uvidíme sa v
Rodinkove.
Ivan

1

Kde načerpať silu do môjho života?
Bol som na jednej rodinnej slávnosti kde bola ďakovná sv. omša pri príležitosti 50 rokov
manželského života. Bola to veľká milosť dožiť sa takého okrúhleho jubilea. Je to veľký
dar od Boha vytrvať, nezutekať, nezanevrieť, ale znova začať, objavovať niečo nové,
vkladať do vzájomného vzťahu niečo, čo nás vzájomne obohatí. Môže to byť výlet,
návšteva blízkych priateľov, duchovná obnova pre manželov, atď.
Keď som si čítal sv. písmo, hľadajúc čo vám chce Pán Ježiš povedať, našiel som tieto
slová: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? ... Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky
a rozdával sediacim, podobne aj z rýb, koľko chceli“ (Jn 6, 5-11). Čítali sme celý mesiac
v nedele stať o chlebe. Boh nám nechce dať len pozemský chlieb, ktorý sýti naše telo,
ale aj pokrm, ktorý sýti našu dušu. Keď ideme na sv. prijímanie a po sv. omši zotrváme v
tichu, Boh naplní náš hlad po ňom, dá nám silu ísť ďalej, svetlo čo máme robiť pre našu
rodinu. Je dobré keď pravidelne každý týždeň zotrvávame pred Eucharistickým Kristom
a vedieme k tomu aj naše rodiny. Počas adorácie nás Boh učí dvom veciam: 1. Pokore,
že je tu niekto väčší, ktorý mi pomáha. 2. Trpezlivosti. V adorácii totiž oslovujeme
,,väčšieho“ Pána a Boha, a on nemusí hneď a na všetko odpovedať, najmä nie tak ako
si to ľudsky predstavujeme, či očakávame. Tento „väčší“ môže aj mlčať, byť skrytý a
túžený „efekt“ sa nedostavuje, adorácia sa tak stáva námahou. Boh sa zjavuje v duši,
ktorá ho hľadá, v pravý čas so svojím milosrdenstvom. Uvedomíme si to azda až vtedy,
keď spozorujeme, že je nám napríklad niečo vo viere zrejmejšie, alebo že naša nádej je
akási istejšia, či naša láska odvážnejšia a veľkorysejšia.
Muž má vo svojej prirodzenosti milovať a bojovať. Tieto dve činnosti však musia byť v
správnej rovnováhe, nemala by prevažovať jedna činnosť nad druhou, pretože by muž
mohol byť príliš krutým alebo v opačnom prípade príliš sentimentálnym. Tiež je pre neho
prirodzené prekonávať určité prekážky, teda neuspokojiť sa s dosiahnutým cieľom, ale
stále chcieť ísť ďalej. Typickým príkladom sú malí chlapci, ktorí sa najprv s hračkami
hrajú a potom ich začnú rozoberať, alebo snažia sa jazdiť na bicykli bez rúk a podobne.
Od muža sa tiež očakáva, že bude poskytovať ostatným istotu. Mal by dávať istotu
najmä svojej rodine – manželke a deťom. Syn od neho potrebuje povzbudenie: ty na to
máš, ty to dokážeš… To nám hovorí Ježiš počas adorácie. Dcéra zas od neho potrebuje
počuť, že je naozaj pekná, že je taká jeho princezná, a že ju má rád. Manželke by mal
tiež prejavovať lásku, povzbudzovať ju a tiež jej dať najavo, že je pekná, hoci aj po dlhej
dobe od sobáša, keď už nejaké vrásky alebo kilogramy pribudli… Muži majú často na
tieto veci málo času, pretože sú väčšinou živiteľmi rodiny a často prichádzajú domov
neskoro večer a odchádzajú z domu skoro ráno. Muž – otec rodiny je hlavou domácej,
rodinnej cirkvi. On má viesť spoločné modlitby v slávnostných chvíľach, keď sa stretne
celá rodina. Rodina pod otcovým vedením by si mala nájsť čas i na dlhšie spoločné
modlitby ruženca. Len takto žijúca kresťanská rodina je tou správnou základnou
jednotkou Ježišovej cirkvi. Na aký úmysel sa mám modliť?
Máme sa hlavne modliť za vieru našich detí. To je ten najväčší dar, ktorý im
môžeme vymodliť. Viera je, že sa Božími očami pozerám na seba a ľudí okolo seba.
Boh naše modlitby počuje a vypočuje ich v pravý čas. Môžeme sa modliť Otče náš,
Zdravas Mária, alebo litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu, litánie k p. Márii. Môžeme
povzbudiť, aby sa naše deti a vnúčatá modlili denne 3 x Zdravas Mária. Jeden za čistotu
srdca, druhý za spoznanie svojho povolania, ktoré má Boh pre nás pripravené do
manželstva alebo zasväteného života, tretí za veriacu manželku alebo manžela. Práve
mladí, ktorí putujú k hrobu čoskoro blahoslavenej Anky Kolesárovej sa tam modlia 3 x
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Zdravas na vyššie spomenuté úmysly. My rodičia sa môžeme modliť ešte štvrtý Zdravas
Mária za duchovné povolanie pre našu rodinu. Nie jeden kňaz je ovocím práve 4
Zdravasov.
Vieme, že náš život sa raz skončí. Je dobré keď je moje srdce pripravené na stretnutie s
Ježišom. Nie je dobré odkladať ľútosť nad svojimi hriechmi, lebo nemusíme mať
príležitosť svoje hriechy ľutovať. Môžeme zomrieť náhle. Vtedy by sme po smrti boli
večne zavrhnutí v pekle. Boh nechce, aby som išiel do pekla, ale rešpektuje moje
slobodné áno alebo nie voči nemu. Čo mám urobiť, aby som bol pripravený na stretnutie
s Ježišom? Keď každý večer poviem tieto slová:
1. Ľutujem hriechy
2. Každému odpúšťam, odpúšťam aj sebe
3. Verím Pane Ježišu, že si môj Boh a Pán
4. Obetujem utrpenie Bohu za obrátenie hriešnikov
5. Modlím sa Otče náš
Nemusíme sa smrti báť. Smrť je len prechod z časnosti do večnosti, kde na mňa čaká
Ježiš. Je dobré keď idem aj na sv. spoveď. Je to sviatosť, kde v našej duši účinkuje
Kristus. Dáva nám silu pri prekonávaní ťažkostí, nepodľahneme tak ľahko pokušeniu a
dáva nám do duše svoj pokoj a radosť. Je dobré chodiť pravidelne na sv. spoveď každý
mesiac. Boh sa na nás vždy teší.
Marián Libič
13. národné stretnutie Modlitieb otcov v Rodinkove 21.-23. septembra 2018
Tento rok sa chceme modlitbou „Otče náš, ktorý si na nebesiach” obrátiť alebo priamo
vrátiť k pravému a jedinému pôvodcovi všetkého, celého nášho bytia. On je skutočný,
pravý a svätý, On jediný má skutočnú moc a silu. Často sme strhávaní svetom od Neho
preč, často sa nás svet snaží presvedčiť, že On neexistuje a my sa často necháme
strhnúť a padáme preč od Boha za niečím pominuteľným a nepodstatným. Sú rôzne
lákadla sveta, ktoré nás ťahajú preč, musíme si sami vybrať. Cesta k Bohu nie je
jednoduchá, ale stojí zato. Určite na nej zažijeme množstvo pádov a sklamaní, ale
odmena je veľká. Minulú sobotu sme sa chceli s rodinou vybrať na Baranec v Roháčoch.
Je to vysoká hora, ktorú keď chcete zdolať, musíte sa skutočne veľmi dobre pripraviť a
nič nezanedbať. Musíte sa dlho pripravovať, budovať si kondičku, musíte vybrať správny
čas, oblečenie, jedlo, niečo na prezlečenie atď. Zanedbať drobný detail môže mať veľké
následky. V podstate musíme všetko podriadiť tomu, aby sme boli schopní nielen vyjsť
hore, ale sa aj bezpečne vrátiť. Podriadiť všetko tomuto cieľu. Ísť k Bohu si vyžaduje
niečo podobné a krásne na tom je to, že Pán Boh je otvorený každému v akomkoľvek
stave. Malému dieťaťu ako aj starému človeku, chorému či zdravému. Stačí tak málo –
alebo veľa – celkom a bezpodmienečne sa mu odovzdať, prijať Jeho Lásku a byť Jeho
dieťaťom a spolu s Ježišom volať “Otče náš”.
Národné stretnutie MO bude tento rok v Rodinkove, mieste prijatia pri Belušských
Slatinách. Cítime sa tu skutočne prijatí, keďže nám v Rodinkove ochotne vyšli v ústrety a
mimo poradia ponúkli svoje priestory na celý víkend, aby sme sa tu mohli spoločne
stretnúť, zdieľať a chváliť Pána. Rodinkovo je usadené v nádhernej prírode, má kaplnku,
veľkú jedáleň, ubytovaciu kapacitu 126 lôžok, malú telocvičňu (ak by sme sa nezmestili
do izieb, môžu tu dobrovoľníci spať), prednáškovú sálu s ozvučením a má bezbariérové
vybavenie vhodné pre vozíčkarov (výťahy, záchody, vstup do budovy).
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Podrobné informácie ako sa dostať do Rodinkova sú opísané na stránkach Rodinkova
spolu s adresou aj s telefonickým kontaktom: https://rodinkovo.webnode.sk/kontakt/ . Ak
by ste mali problém, ako sa do Rodinkova dostať, neváhajte sa prihlásiť a ozvite sa nám,
môžeme vašu prosbu o pomoc odovzdať ostatným otcom, ktorí budú cestovať autom.
PRÍPRAVA PRED STRETNUTÍM
Bratia, chceme vás všetkých srdečne pozvať na nasledujúce celonárodné stretnutie MO
do Rodinkova, 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 12. do 20.9. 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 v Rodinkove sa začne v piatok večer: 15:00 – 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, obed, adorácia, sviatosť zmierenia,
sv. omša, večera, Modlitby otcov a možnosť zloženia komunitných sľubov. Nedeľa: sv.
omša, raňajky, chvály, svedectvá, obed.

PRIHLÁŠKA NA NÁRODNÉ STRETNUTIE OTCOV V RODINKOVE
Prihlasovanie bude tento rok prebiehať iným spôsobom ako po minulé roky. Prihlásiť sa
treba priamo do Rodinkova a to cez nasledujúci prihlasovací formulár najlepšie do 7.9:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Ulvluvin_w3jSQZIiuY1AwlWRaMp_37GSxae618ITHh2g/viewform
V prihlasovacom formulári treba vyplniť aj osobné údaje (meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresu, číslo občianskeho preukazu) nakoľko tieto údaje sú potrebné pre
potreby ubytovacieho zariadenia. Ďalej je potrebné vyplniť čo presne si objednávate
(strava, ubytovanie) a tiež kontaktný e-mail, na ktorý potom bude zaslané z Rodinkova
potvrdenie o prijatí prihlášky a výzva na zaplatenie. Potvrdzovací email bude zasielaný
priebežne tak ako budú prihlášky v Rodinkove spracovávané. Prosíme vás, aby ste si s
vyplnením prihlasovacieho formulára v rámci vašej skupinky vzájomne vypomohli.
Prihlášku môže vyplniť jeden z vás aj za ostatných členov a môžete použiť pre všetky
vaše prihlášky jeden kontaktný email alebo pre každého člena aj samostatný email.
Uvedené informácie budeme mať tiež k dispozícii, takže vám budeme môcť pomôcť, ak
si s niečím nebudete istí a tiež vás budeme môcť pred národným stretnutím
kontaktovať.
Poplatok si musíte vyrátať sami podľa objednaného pobytu a stravy. Ceny sú
nasledujúce:
Celý pobyt: 2 noci + 2 x plná penzia 40 Eur
Jednotlivo: ubytovanie 1 noc
12 Eur,
strava - plná penzia 1 deň 8 Eur,
samostatné jedlo: raňajky 2 Eur, obed 3,50 Eur, večera 3 Eur
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Sumu treba zaplatiť na účet v Rodinkove:
1) platby zo Slovenska: SK4211000000002912683544
2) platby z Česka na účet Fio banky: 2000259281/2010
3) platba poštovou poukážkou na adresu:
Familiae Locum - Rodinkovo, n.o., Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina
Tieto údaje dostanete v potvrdzujúcom emaili z Rodinkova. Do poznámky platby uveďte
vaše meno, priezvisko a dátum konania národného stretnutia MO, t.j. 21.-23.9. Celú
sumu za objednaný pobyt a stravu je potrebné uhradiť ešte pred stretnutím v
Rodinkove a to najneskôr do 14.9. Odhlásiť zo stretnutia s tým, že sa vám vráti plná
suma, je možné do 18.9., pri odhlásení po tomto termíne sa vám vráti zaplatená suma
za ubytovanie.
Tak ako po minulé roky by sme chceli od poplatkov oslobodiť slúžiacich kňazov a tiež by
sme chceli umožniť účasť tým otcom, ktorí si to nemôžu dovoliť. Preto by sme vás chceli
poprosiť o vzájomnú pomoc. Ak poznáte niekoho, kto by mal finančný problém a chcel
by sa stretnutia zúčastniť, pomôžte mu vyplniť prihlášku a dajte nám vedieť, prípadne ak
máte sami finančné problémy, tak sa nám ozvite. Tiež sa nám prosím ozvite, ak by ste
mali možnosť prispieť finančne - môžete tak urobiť cez náš účet uvedený na konci
spravodaja. Ďakujeme!
Prosíme, aby ste naše pozvanie do Svitu odovzdali všetkým členom vašej skupinky MO.
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, prípadne sa môžu priamo prihlásiť cez prihlasovací
formulár. Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo nejasnosti, tak nás neváhajte
kontaktovať.
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 v Rodinkove, 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 v Rodinkove, 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:
0903 623 963, 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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