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Dôležité dátumy 
 

Regionálne stretnutia: 14.3. Nitra, 19.3. Žilina, 27.3. Zvolen, 26.5.Trebišov 

Národné stretnutie: 25.-27. októbra v Rodinkove 
 
Milí bratia, 
 
po zimnej prestávke prichádzajú na rad jarné klasiky. Už najbližší víkend sa viacerí stretneme 
na národnom stretnutí v ČR na Sv. Hostýne 8.3. – 10.3.  
 
Nedočkavo sa tešíme na vás  na regionálnych stretnutiach, ktoré už klopú na dvere.  
Už  14. marca bude stretnutie v Nitre na Kalvárii. Začne o 16:30 krížovou cestou otcov, 

18:00 bude sv. omša, o 19:00 Modlitby otcov a o 20:30 Agapé. Poprosíme z organizačných 
dôvodov, aby ste nahlásili mailom účasť do 11.marca (stačí vedúci skupinky MO vo 
farnosti, celkový počet, adresa: kurucpavol2@gmail.com) 
 
19.3. na sv. Jozefa bude stretnutie v Žiline v kostole Božieho milosrdenstva, sídlisko Hájik. 
Začneme sv. omšou o 18:00, po nej nasledujú Modlitby otcov a Agapé. 
 
27.3. môžete prísť do Zvolena,  do zasadačky Farského úradu na námestí SNP o 18.00. 

Predtým o 17.00 hod. je pravidelná sv. omša v kostole sv. Alžbety na námestí vo Zvolene. Kto 
príde skôr môže adorovať pri vyloženej sviatosti oltárnej, ktorá je vyložená celý deň v kaplnke 
Sedembolestnej Panny Márie. 
 
26.5. bude stretnutie v Trebišove dokonca s celodenným programom: 10:00 príchod; vo 
farnosti máme o 10:30 sv. omšu/ o 11:00 sv. liturgiu; o 12:00 obed; 13:30 prednáška; 14:00 
skupinky; 14:45 Modlitby otcov; 16:15 svedectvá, zdieľanie, agapé; 17:00 záver; vo farnosti 
17:30 sv. lit./18:00 sv. omša.  

 
Medzinárodné stretnutie pre národných koordinátorov organizujeme v Marianke pri Bratislave 
5.-7. apríla, bude to malé stretnutie, na ktoré sú prihlásení 9 muži z Holandska, Francúzska, 
Maďarska, Čiech a Slovenska. Prosíme o modlitby na tento úmysel. 

Napokon, Božím riadením sa nám podarilo získať termín národného stretnutia 25.-27. 
októbra v Rodinkove, ktoré bolo pôvodne beznádejne „vypredané“ na tento rok už v čase 
nášho vlaňajšieho stretnutia. 

 
Modlitebníci 

Uvažujeme o zriadení malej skupiny modlitebníkov. Dostávame prosby o modlitbu na rôzne 
úmysly.  Za väčšinu sa modlíme sami, ale nie je to ideálny stav. Ak sú však ľudia, ktorí cítia 
povolanie denne sa modliť príhovorom za tieto úmysly a tiež za rôzne potreby spoločenstva 
MO, dajte nám prosíme vedieť.  

Mohli by to byť ľudia z rôznych kútov Slovenska - modlitebníci spojení mailom, telefónom, ktorí 
by sa stretli osobne na národnom a regionálnom stretnutí. Podmienka je, aby mali sľub MO a 
boli odhodlaní (a cítili, že je to pre nich) v období platnosti sľubu sa denne prihovárať za ľudí, 
ktorí poprosili MO o modlitbu, t.j. za konkrétne úmysly a okrem toho aj za samotné Modlitby 
otcov, naše stretnutia, koordinátorov, všetko s jedným veľkým cieľom - aby nebeský Otec 
veľkolepým spôsobom obnovil otcovstvo na Zemi. 

mailto:kurucpavol2@gmail.com
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Forma modlitby: každodenná modlitba otcov a inak úplne stačí 5 minút denne vlastnými 
slovami, každý podľa svojich možností. A možno sa nejaká forma časom objaví. 

 

Kontakty 

Chceli by sme vás poprosiť, aby ste si skontrolovali za každú skupinku, či vám chodia od nás 

spravodaje. Je dôležité, aby sa pozvánky a informácie o národnom a regionálnom stretnutí MO 

dostali ku každému členovi MO, preto sa prosím v skupinke dohodnite na spoločnej adrese, na 

ktorú vám budeme posielať informácie. Spravodaj posielame aj poštou, ak nepoužívate e-mail 

prípadne nemáte možnosť si spravodaj MO aj vytlačiť.  

 

Ako poznávať Božiu vôľu 
 
Boží Syn prichádza na tento svet, aby plnil Božiu vôľu, to je určujúci motív, ktorým budú počas 
celého jeho pozemského života inšpirované všetky jeho skutky. Jej plnenie bude jeho 
„pokrmom“ (Jn 4, 34). Prečo je plnenie Božej vôle také dôležité? Lebo len v  zjednotení sa s 
ňou človek dosahuje Kristov pokoj, ku ktorému je povolaný. 

Svet človeka, do ktorého Kristus prichádza, sa nie vždy riadi podľa Božej vôle. Chce si 
vybudovať pozemský raj bez Boha. Vidíme aké negatívne dôsledky to prináša. Ľudia nemajú 
čas na seba, na vytváranie plnohodnotných vzťahov, idú do výkonov, sú plní strachu a neprijatia 
seba a iných ľudí, ktorí zmýšľajú inak ako on. Kristus nás prijíma takých akí sme, so svojimi 
limitmi, slabosťami a dáva nám silu plniť Božiu vôľu. On sa o nás vždy postará, lebo sme jeho 
milované deti a to je naša identita. Viackrát som zakúsil ako sa Nebeský Otec stará o to, čo 
momentálne potrebujem. Nenecháva ma samého boriť sa s problémami. Dáva mi radosť v 
mojom živote, že On vie o všetkom, čo prežívam. Ďakujem mu za jeho lásku a starostlivosť o 
mňa.  

 Sv. Vincent je presvedčený o tom, že Božia vôľa sa spoznáva vtedy, ak vstúpime do ducha 
Ježiša Krista. Toto  je v jeho učení na prvom mieste. Chce, aby sme do tohto úsilia zapojili 
všetku našu silu a hlavne vôľu. 
V jednej konferencii pre sestry sv. Vincent hovorí: „Prijmite všetko z Božej ruky, lebo nič sa 
nemôže udiať bez jeho vôle alebo dovolenia. ...lebo nespadne ani jeden vlas z vašej hlavy bez 
jeho dovolenia; keď jedna sestra urobí niečo, čo vyvolá nevôľu druhej, keď predstavená alebo 
niekto iný nesúhlasí s tým, čo sa žiada, netreba sa zarmucovať, ale treba to všetko prijať ako 
poslané od Boha, aby sme si získali zásluhy a mohli sa stať dokonalejšími prostredníctvom 
trpezlivého znášania protivenstiev“ (S 74). 

Sv. Vincent sa nebál objavovať Božiu vôľu aj v dobrých vnuknutiach. Hovorí: „Vyplnenie Božej 
vôle nespočíva iba v tom, že robíme iba to, čo nám predpisujú predstavení, ale aj v tom, že 
odpovieme na všetky vnútorné hnutia, ktoré nám Boh posiela“ (D 157).  

Ako teda Vincent poznával Božiu vôľu? 

1. z udalostí – všetko pochádza od Boha, „z Božej ruky“; 
2. z hlasu Cirkvi – Magistérium, biskupi; 
3. z dobrých vnuknutí – po porade so zodpovednými; 
4. z povahy vecí, ktoré sa nám ponúkajú – ak sú rozumné, sú zhodné s Božou vôľou; 
5. ak sa jedná o indiferentné veci, zhodné s Božou vôľou sú tie, ktoré sa viac protivia našej 

prirodzenosti; 
6. z rozhodnutia predstavených. 
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Vôľa Božia v živote Panny Márie 
 

Ak chcem hovoriť o plnení Božej vôle v živote Panny Márie, najprv si pozorne prečítajme z 
evanjelia podľa Lukáša udalosť Zvestovania. Mária zo slov anjela spoznáva Božiu vôľu a dáva 
svoju odpoveď: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“  

Hovoriť o plnení Božej vôle v živote našej nebeskej Matky je to isté, ako hovoriť o jej 
poslušnosti. Evanjelium na viacerých miestach hovorí, že Mária spoznávala Božiu vôľu  v 
jednotlivých udalostiach, ktoré ju v živote postretli. Spomeňme si aspoň niektoré – samotné 
zvestovanie narodenia Božieho Syna, návšteva u Alžbety, narodenie Ježiša v chudobe 
betlehemskej jaskyne, útek do Egypta, Ježišov verejný život...  

Vieme dobre, že Mária svoje prvotné „áno“ neodvolala ani vtedy, keď stála pod krížom, na 
ktorom zomieral jej Syn.  

Mária aj z vlastnej skúsenosti vie, že plnenie Božej vôle je niekedy veľmi náročné. Je pre nás 
nielen vzorom, ale aj orodovníčkou na tejto našej ceste. Prosme ju o jej príhovor. Utiekajme sa 
k nej o radu vtedy, keď nie je ľahké v zložitých okolnostiach života spoznať, čo je Božia vôľa. 
Prosme ju o pomoc a silu vtedy, keď cítime, že nemáme dostatok odvahy a sily povedať svoje 
„áno“ požiadavkám Božej vôle. Mária stojí pri každom svojom synovi a dcére. Nezabudnime na 
slová pripisované sv. Bernardovi: „Nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal 
pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie.“  

Marián Libič 

 

Prednáška Ľ. Gabriša na 13. národnom stretnutí Modlitieb otcov v Rodinkove 21.-23. 
septembra 2018 (krátené) 

Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: "Samuel, Samuel!" A Samuel odvetil: "Hovor, tvoj 
sluha počúva!"  Tu Pán povedal Samuelovi: "Hľa, ja urobím v Izraeli vec, ktorú keď niekto 
počuje, bude mu cvendžať v obidvoch ušiach. V ten deň splním na Hélim všetko, čo som o jeho 
dome hovoril, od začiatku až do konca (1 Sam 3, 10-11). 

Niekedy máme 40, 50, 60 rokov a nepoznáme Božiu vôľu.  Boží plán je, aby sa jeho vôľa 
naplnila v našich životoch celá. Šťastný budem len vtedy, keď ju budem plniť. Božia vôľa sa má 
plniť v nás, nie v nejakej inej galaxii. Boh nás hľadá každý deň, znova a znova. Od rána nám 
chce otvoriť ucho. Adam a Eva stratili hriechom schopnosť počuť Boží hlas – nevedeli, čo majú 
robiť, obviňovali sa a schovávali sa. Toto sa stáva aj nám. Vzorom v počúvaní Boha je Samuel 
a Mária (Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova!).  

Modlime sa aj my ‚Staň sa vôľa tvoja!‘ Je to jedna z najťažších vecí pre nás chlapov, pretože 
sme ješitní. Chceme, aby bolo po našom. A potom sa sťažujeme, že nás nikto doma nepočúva. 
Dnes sa už nemôžeme odvolávať, že máme autoritu lebo sme starší. Nebudú ťa počúvať. 
Počúvať ťa budú vtedy, keď ty budeš počúvať Boha. Preto potrebujeme zistiť, aká je Božia vôľa  
a to nielen všeobecne, ale aj úplne konkrétne.  Boh si chce použiť každého z nás. 

Aké sú prekážky v počúvaní, rozpoznaní a plnení Božej vôle? Nie je to gauč, TV ani tvoja žena. 
Ako povedal otec biskup Baláž – ja som to, ja som pre seba najväčším krížom (vtedy som si 
povedal, že chcem byť ako on). Naše hlavné prekážky sú tri: prachy, děvky a chlast. Presnejšie 
náš vzťah k nim je prekážkou. 

Ženy. Ak si svoju ženu prestaneš všímať, môže tam byť sebectvo, chtíč. Idem si za slasťou a 
slasť ma ničí, lebo medzi  mnou a Bohom je potešenie – démon. Zbadáš, že tvoja manželka nie 
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je najkrajšia ani najmúdrejšia a s kolegyňou si zrazu lepšie rozumieš, pretože ona vidí tvoje 
klady a manželka nie a už pištíš za niečím, čo nie je Božia vôľa a to pišťanie zabije Boží hlas. 

Alkohol. Radi to zľahčujeme. Však je to len jeden pohárik. Dobre, ale … spýtaj sa ženy, koľko 
by chcela aby si mal vypité? Povie ti nula, pretože chce mať teba, nie nejakú tvoju slabú verziu. 
Deti na vás stále pozerajú a ony vedia, že toto teraz nie je môj otec. V deťoch to vyvoláva 
strach, deti potrebujú stabilitu, že si ten istý včera, dnes, zajtra … ak nie lepší. Potrebujú 
stabilitu, aby mohli dôverovať. Myslite na to, láska je myslieť na toho, koho milujem. 

Peniaze. Pokušenie moci je veľké. Pocit, že keď máme, tak si môžeme dovoliť. Priznajme si, 
najmenej chceme, aby nám Boh hovoril do peňazí. Povieme si, však sú to moje peniaze, ja som 
ich zarobil. Chcem sa oklamať a túto lož si stále opakujem. Boh mi však chce a bude hovoriť do 
svedomia. 

Keď budú tieto prekážky v mojom živote, nebudem spokojný. Neexistuje šťastný hriešnik, hovorí 
p. Mária v Medžugorí. Ak to niekde flákam, tak ma to dostihne a Boh mi prehovorí do svedomia. 
Najlepší vankúš je čisté svedomie. Keď myslíš na iné ženy, keď si pripitý, keď si workoholik, 
nepríde milosť, pretože to nie je prirodzený stav. Tomáš Akvinský hovorí, že milosť stavia na 
prirodzenosti. Môj život môže byť zacyklený, hore-dole a … nič. To je kliatba. Opak toho je 
požehnanie, keď dostávam viac a viac a idem stále do lepšieho, rastiem na svätca. 

Východiskom pre počúvanie Božieho hlasu a poznanie Božej vôle je čistota. Samuel mal 9 
rokov a nebolo tam nič, čo by mu bránilo počuť Boha. Ale každý z nás môže počuť Boha. Dám 
mu šancu, keď sa otvorím a vo svojej ješitnosti uznám, že existuje autorita nado mnou a tu 
začína všetko. Pozrime na Jozefa Egyptského, keď hovorí Putifarovej žene nádhernú vetu: „Ako 
by som mohol hrešiť, keď sa Boh pozerá“. 

Čistota je nesmierne dôležitá, je pre každého. V tejto oblasti si to môžeme veľmi pokaziť. Keď 
napr. pozeráte porno, vnútorne vás to rozbije a budete podráždení k žene. Ak chceš počuť Boží 
hlas, staň sa úplne čistý. Mnohí máte šedivé vlasy, ale zapracujte na tom! Počúvať Boha je pre 
chlapa úplne prirodzené. Počúvať a poslúchať. Skrze chlapa sa prenáša požehnanie na ďalšie 
generácie. Kliatba alebo požehnanie. 

Druhou kľúčovou cnosťou je pokora. Je to pravda o mne. Bože pomôž mi, utvor zo mňa to, čo 
chceš mať!  Pokora je magnet na ďalšie milosti. Nemáš nič iné na robote, iba stať sa svätým 
tam, kde si. 

Keď je otvorená kauza na blahorečenie alebo svätorečenie, skúma sa iba posledných 11 rokov 
života, takže máte šancu! Komisiu nezaujímajú stigmy ale osobný život a hrdinské cnosti: 
trpezlivosť,  zhovievavosť, láskavosť, milosrdenstvo, dobrota, čistota a musia byť žiarivé, 
nádherné, excelentné. Pamätajte na Ježišovo ukrižovanie – bude to ťažké, ale skončí to dobre. 
Ak je Ježiš tvojou hlavou, skončí to dobre. Potrebujeme túto identitu víťaza. Trpím, ale skončí to 
dobre. Ak sa hráš na obeť, budeš chlastať, budeš sa hádať so ženou, ...Choď do víťaza! Začni 
žiť kresťanský život! 

Sv. Faustína sa raz tri dni modlila a cez dušičky išla na cintorín. „Dnes som sa modlila a postila 
za vás. Ste šťastné?“  A duše odpovedali: „Sme natoľko šťastné, nakoľko sme v živote 
splnili Božiu vôľu“.  Od tohto závisí tvoja večnosť, tvoje šťastie. Máš to vo svojich rukách. 
Amen! 

Dodatok: „Mojou túžbou je, aby ste boli všade, v úplne každej farnosti, aby vás bolo veľa a aby 
ste sa stali lídrami. Veľmi si želám, aby aj u mňa bolo takéto spoločenstvo“. 
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Skúsenosť za posledné obdobie 
 

V poslednom období mi  niektorí otcovia hovoria, že majú problém s komunikáciou s 
dospievajúcimi deťmi. Keď som sa nad tým zamýšľal, uvedomil som si, že keď som mal okolo 
15-16 rokov otec mi hovoril svoje životné svedectvo. Hovoril o tom ako sa vnútorne vysporiadal 
s tým, keď sa mu niekedy nedarilo, keď prežíval sklamanie v niektorých ľuďoch a pod. Čo mu 
dalo silu ísť ďalej. Nachádzal si viac času na modlitbu a čítanie sv. Písma, ktoré mu dávalo 
svetlo a silu. Veľmi mi to pomohlo uvedomiť si, že aj ja budem v dospelosti čeliť niečomu 
podobnému. Budem vedieť na koho sa mám obrátiť.  
 
V Záhorskej Vsi, kde učím náboženstvo na druhom stupni, učím sa viac počúvať žiakov. V 
triede mám aj Rómov. Oni radi počúvajú hudbu. Keď som raz vstúpil do triedy, žiaci ma oslovili, 
či by sme si nemohli vypočuť nejakú rómsku pieseň.  Povedal som im, že áno. Cez mobil jeden 
z nich pustil jednu pieseň. Po nej som vnímal, že keď som im niečo ja hovoril o sebe a o 
duchovných veciach, ochotnejšie ma počúvali. Don Bosko hovorí: Počúvajte mladých a potom 
oni budú počúvať Vás. Je dôležité sa modliť k Duchu Svätému, čo mám svojim deťom hovoriť o 
svojich zápasoch a čo mi dalo silu prekonávať ťažkosti. Deti od nás potrebujú počuť, že keď 
sme boli mladí, tiež sme mali problémy, ale naši rodičia nám vtedy boli oporou.  Kto by chcel o 
tejto problematike viac vedieť, môže sa to dočítať v knihe Ach tí chlapci..., sedem tajomstiev 
ako vychovať dobrého syna od Meg Meekerovej. Vydalo to vydavateľstvo Dona Bosca v tomto 
roku.  
Marián Libič 
 
 

Kázeň Mariána Libiča v Rodinkove 23.9.  (krátené) 

 

Prorok Izaiáš v prvom čítaní hovorí, že jeho myšlienky nie sú naše myšlienky, tak ako je vysoko 
nebo od zeme, tak sú vysoko Božie myšlienky od našich myšlienok. Boh je ten, ktorý nám dáva 
poznať seba samého v Ježišovi, Ježiš je ikona Otca. My prichádzame, aby sme sa zahľadeli do 
Otcovho vnútra stíšením seba samého, aby sme sa zahľadeli do Božích myšlienok. 
Svätá Terézia z Lisieux hovorí, že od Kresťana sa neočakáva ani tak veľa konať a veľa dávať, 
ale skôr veľa prijímať a milovať. V prijímaní všetkého, čo nám Boh nadelí počas celého dňa, aj v 
ťažkých situáciách, je Božie požehnanie a je to lepšie ako dávať a konať. Takže prijímať 
a milovať je záslužnejšie pred Bohom. 
Ak chceme čo najviac prijímať potrebujeme prijať Ducha svätého hovorí svätý Serafín 
Sarovský.. Aj grékokatolícka liturgia keď niečo dôležité oznamuje hovorí : ‚Vnímajme’. Aj svätá 
omša je najväčší dar, je to najsilnejšia modlitba, že môžeme povedať vnímajme, čo nám Boh 
hovorí, cez Božie slovo, ako sa nás chce dotknúť.  
Keď chceme vnímať čo Boh hovorí, je dobré ísť do ústrania a čo je veľmi dobré je, že tu je 
adorácia, pretože umožňuje otvárať sa Božiemu pôsobeniu. 
V našom svete je tendencia hyperaktivity. Veľa konať. Pred týždňom som bol na Otcovom srdci 
a jedna z animátoriek rozprávala,  ako je adorácia veľmi dôležitá v našom živote na postoj 
vnímania a prijímania toho Božieho. Na základe toho čo sme prijali, môžeme milovať 
z celého srdca, všetko to čo sme prijali, môžeme dať. Táto animátorka hovorila, že vo sú 

svete dve rieky. Jedna je Božia.  Prorok Ezechiel, mal videnie, že voda tečie z pravej strany 
chrámu a všetko, kade išla voda ožilo. Apokalypsa však hovorí o inej vode, ktorú chcel diabol 
vychrliť na ženu aby schmatol jej dieťa, ktorým je Ježiš Kristus, aby ho zničil, aby zničil Cirkev. 
To je diabolská rieka a to je vlastne ten aktivizmus a my, keď máme málo času na vnímanie 
Božej prítomnosti a Božieho pôsobenia, tak nevieme rozlíšiť tieto dve rieky, ktorá je od Boha 
a ktorá od ducha tohto sveta. Nevieme teda rozlíšiť čo chce od nás Boh a čo chce duch sveta 
a tak konáme čo chce svet a nie čo chce Boh. 



                                             
 

6 

V stíšení, pri adorácii, nie je až tak dôležité hovoriť Bohu všetky boľavé veci, aj keď ich môžeme 
povedať, ale hlavné je povedať: „Pane Ty ma pretvor, pretvor ma na seba, teraz Ti Pane 
dovoľujem konať v mojom srdci“ a som ticho aj desať minút. Takže dovolím Bohu, aby ma 

On počas adorácie ticha pretvoril. A nekontrolovať Boha, nepozerať na prsty – Pane ako to 
chceš konať? Boh koná nepatrne. Ako to semienko, ktoré sa zasadí do zeme a ono rastie, tak 
Boh sadí semienko do nášho srdca a ono rastie a my neviem ani ako.  
Keď chceme, vnímať, je potrebný akt dôvery. Terézia z Lisieux v knihe od Jacques Philippe 
„Keby si poznala dar od Boha“  hovorí veľmi krásny príbeh jednému kňazovi o dôvere. Píše 
jednému kňazovi, ktorý ju duchovne sprevádza: „Chcela by som sa pokúsiť ukázať na 
jednoduchom prirovnaní, ako Ježiš miluje aj nedokonalé duše, keď sa mu odovzdajú v dôvere. 
Predstavujem si, že otec má dve nezbedné a neposlušné deti a keď ich chce potrestať, jedno 
sa trasie od strachu a vzdiali sa od neho, hoci v hĺbke srdca cíti, že si trest zaslúži. Jeho brat 
naopak sa vrhne otcovi do náručia vraviac, že ľutuje, čo mu spôsobil, že ho má rád, a že na 
dôkaz toho bude odteraz poslušný. A keď požiada otca, aby ho potrestal bozkom, nemyslím, že 
by srdce šťastného otca mohlo odolať synovskej dôvere, keďže pozná úprimnosť a lásku svojho 
dieťaťa. Napriek tomu si uvedomuje, že jeho syn urobí tie isté chyby, ale je pripravený vždy mu 
odpustiť, ak ho syn vždy nanovo chytí za srdce..“  
Teda Terezka radí neutekať, ale v dôvere ísť k Ježišovi a Otcovi. 
Čo nám pomáha vnímať Božiu prítomnosť, ako hovorí sv. Terazka z Lisieux je nechať spočinúť 
Boží pohľad na nej, hovorí, že jediným Božím pohľadom Boh zaodieva všetko stvorenie krásou. 
Môžeme aj my plniť Božiu vôľu tak, že sme otvorení vnímaniu Božej prítomnosti cez Ježišov 

pohľad, ktorým sa na nás pozerá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt na Modlitby otcov 
Ivan Melo:    tel. 041/566 2156, Stodolova 12, 010 15 Žilina          
Petr Maxa:   0903623963, modlitbyotcov@gmail.com, 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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