Modlitby otcov
list č. 38, september 2019
14. Národné stretnutie MO: 25.-27. októbra, Rodinkovo, Belušské Slatiny,
prihlášky do 15.októbra, deviatnik od 16. do 24. októbra
"Stýkaj sa ustavične so svätými mužmi, o komkoľvek sa dozvieš, že zachováva
bázeň pred Bohom" (Sir 37,15)
Milí bratia,
p. Ľubomír Stanček, CM, v jednej kázni povedal: “Svätá bázeň, to je vytrhnutie zo
všednosti dňa, života a otvorenie sa tajomstvu Boha. Je to proste akési „Wow!“, údiv,
keď človek pozná, s kým má do činenia. Myslím tým nejakú životnú situáciu, v ktorej ti
Boh prejaví svoju dobrotu, svoju veľkosť.“
Vyjadril presne to, čo mi napadlo pred mesiacom pri čítaní riadkov z Knihy prísloví:
“Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť” (Prís
9,10).
“… ak ju budeš (múdrosť) hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými
pokladmi, vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie” (Prís 2,4-5).
Napadlo mi vtedy, že bázeň je úžas z uvedomenia si Božej prítomnosti vo výnimočných
chvíľach v našom živote. Napr. keď som sa modlil na jeseň roku 2000, či je Božia vôľa,
aby som rozbehol skupinku modliacich sa otcov. Odpoveď bola taká jasná, že som
pocítil veľkolepý šok z toho, že všemohúci Boh zareagoval na moju otázku a vo svojej
láske si dal záležať na tom, aby som pochopil, že to je od neho. Človek tak na chvíľu
“spozná Najsvätejšieho” ako skutočnú osobu a slovo bázeň je na to ako uliate. Určite to
nebol strach, pretože človek sa k tomu momentu stále vracia a túži, aby sa zopakoval.
Chce poznať Boha viac. Preto je bázeň len počiatkom múdrosti. Je tam toho viac a my
túžime zachovať si bázeň pred Pánom a získať viac.
Kľúčom k bázni je práve túžba, keď budeme hľadať múdrosť s takým zápalom ako
hľadači skrytý poklad. Múdrosť je podľa mňa inými slovami Božia vôľa pre náš život.
Nielen v tej všeobecnej rovine ako “Zachovávaj prikázania” ale konkrétne urob toto a
venuj sa tomuto a nie tamtomu. Múdry človek je ten, kto spozná a plní Božiu vôľu (preto
nás Ježiš učil Otčenáš).
Druhým kľúčom k bázni je “stýkanie sa so svätými mužmi”. Pred 22 rokmi som bol na
víkende hnutia Cursillo. Samí muži, v skupinkách po 6 až 7. Ich svedectvá ma veľmi
zasahovali a vyvrcholenie prišlo pri spoločnej adorácii našej skupinky v kaplnke. Božia
prítomnosť ma vtedy zasiahla prvýkrát v živote a ja som uveril. Neskôr som pochopil, že
to bol zároveň predobraz toho, čomu sa mám neskôr venovať – modlitbám mužov,
otcov. Tí muži z Cursilla neboli hotoví svätí, ale určite po tom túžili. Takéto spoločenstvá
Boh miluje, chce medzi nimi prebývať a bohato ich požehnávať. Preto byť súčasťou
tohto spoločenstva znamená objaviť vzácny poklad.
V Modlitbách otcov sa snažíme hľadať Božiu vôľu skrze úplné odovzdanie sa do Jeho
rúk. Vytvárame skupinky mužov, ktorí sa snažia o svätosť svoju i svojich rodín.
Požehnaj Pane, skrze naše modlitby naše rodiny, aby sme všetci, otcovia, mamy i deti,
zakúšali bázeň - úžas z tvojej posvätnej prítomnosti medzi nami!
Ivan
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Medzinárodné stretnutie MO v Marianke 5.-7. apríla
Tohto roku sa konalo stretnutie národných koordinátorov MO v Marianke pri Bratislave.
Stretli sa zástupcovia Francúzska, Česka, Holandska a prvýkrát aj Maďarska. Chýbali
zástupcovia z Anglicka, Nového Zélandu a Ruska. Bolo to veľmi dôležité priateľské
stretnutie, ktoré sa konalo po 4 rokoch. Vzájomne sme sa predstavili a priblížili situáciu
MO v našich krajinách. Mali sme dostatok času na zdieľanie a spoločnú modlitbu a
dokonca krátky výlet k zrúcanine hradu Pajštún, ktorý je neďaleko Marianky.
Na stretnutí sme sa utvrdili v tom, že je potrebné zachovať pôvodnú spiritualitu MO tak
ako nám ju odovzdával náš zakladateľ Maurice Williams z Anglicka. Hovorili sme o
potrebe zachovania pravidelných a blízkych kontaktov s MM a to na národnej ako aj
medzinárodnej úrovni. V roku 2016 sa medzinárodný koordinačný tím MO stretol s
Veronikou Williams, medzinárodnou koordinátorkou MM v Anglicku, tento rok bude mať
tím MO príhovor o MO spojený so svedectvami 19.9. na medzinárodnej konferencii MM
v Španielsku.
Knižôčky MO boli vytlačené v rôznych jazykoch, naposledy v kórejčine. Máme snahu,
aby knižôčky boli rovnaké vo všetkých krajinách a to text aj grafika. Podobná snaha je
tiež s internetovými stránkami MO. Zistili sme, že rôzne krajiny majú drobné odchýlky v
tlačených knižôčkách MO. Národné aj medzinárodné web stránky majú rôzne
nedostatky a tak sa maďarský koordinátor MO Robert Proszenyak ponúkol vypracovať
audit stránok MO.
Najvyššou jednotkou na medzinárodnej úrovni zostáva medzinárodný koordinačný tím,
ktorý má momentálne 4 členov: Ivan Melo zo Slovenska, Alain Clappier z Francúzska,
Maurice Schemkes a Willem Visser `t Hooft z Holandska. Predsedom tohto tímu je
Willem. Willem a Maurice nás v roku 2013 návštívili na našom národnom stretnutí vo
Svite. Willem vtedy povedal: „Pred toľkými mužmi sa tu cítim ako v nebi“ a neskoršie
dodal: „Dve veci sú dôležité, Modlitby otcov a Modlitby matiek. Mám veľký sen, že na
celom svete sa všetci muži budú modliť a potom sa svet zmení.“
Willem mal v Marianke tiež prezentáciu o situácii MO vo svete a prezentáciu o Otcovom
srdci. Spravodaj z tohto stretnutia je k dispozícii v angličtine na adrese:
http://www.fathersprayers.org/Newsletters/International_Newsletter_Fathers_Prayers_Ju
ne_2019.pdf

O sv. Jozefovi
Prišli sme do chrámu, aby sme sa povzbudili vo viere ako hovorí apoštol Pavol v liste
Rim 1,12: aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou vašou a mojou. Keď
pozeráme na osobu sv. Jozefa vieme, že aj on mal svoje vzory, ktoré ho v živote
inšpirovali. Napr. patriarcha Abrahám, že dokázal opustiť zem kde žil a ísť do krajiny
ktorú mu Boh ukáže. Ďalej Mojžiš, ktorý nereptal voči Bohu, ale prosil, aby sa Boh nad
svojím ľudom zmiloval. Jozue, keď prišli do zasľúbenej zeme, videl, že bude musieť
bojovať voči iným národom, aby zaujali svoju krajinu a že to nebude jeho boj, ale Boží.
Sv. Jozef nám ukazuje, že povolanie, ktoré dáva Boh, nám nikdy nemôže spôsobiť
nešťastie, pretože dáva nadprirodzený a večný význam našim krokom na zemi. Všetci
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svätí museli prejsť tmou, nepríjemnosťami a skúškami a vzdať sa svojich osobných
plánov, ale práve pre ich úplné sebaodovzdanie im Boh daroval svetlo, radosť a pokoj,
aký svet nemôže dať.
V tomto ohľade je sv. Jozef Božím darom pre sv. Cirkev a tým aj pre nás – tým, že nám
ukazuje, čo vo svojom podstatnom jadre predstavuje svätosť bez rozptyľovania: úplne sa
prenechávať Bohu v láske, v počúvaní, v mlčaní a v konaní. Vo sv. Jozefovi má Cirkev,
a tým aj každý jeden z nás mocného orodovníka u Boha vo všetkých ťažkostiach a
potrebách. To je dôvod, prečo ešte aj dnes mnohí veriaci dôverujú sv. Jozefovi a vzývajú
ho o pomoc.
Svätý Jozef, patrón sv. Cirkvi, pomôž nám objaviť, čo Boh od nás očakáva, pomôž nám,
aby sme boli verní po všetky dni nášho života až do smrti, a to najmä v malých výzvach,
ktoré nám Boh dáva v priebehu každého dňa. Podobne ako sv. Jozef počúval hlas
Boha, aj my máme čítať Sv. písmo, kde ku mne hovorí Boh a tvorí ma. Blahoslavený
Titus sa odhodlal ísť do tretej výpravy po tom, čo si čítal Sv. písmo. Tam sa písalo, že
ani vlas ti nespadne bez vedomia Boha Otca. Aj my sme povinní dávať život za bratov.
Takto keď je povzbudený cez Sv. písmo, môže otec rodiny povzbudzovať svoju rodinu.
Keď učím náboženstvo snažím sa pochváliť žiakov za niečo konkrétne a napíšem im
pochvalu do žiackej knižky. Povzbudzuje ich to konať tak, aby aj nabudúce získali
pochvalu. Deti si začnú viac veriť.
Pýtal som sa jedného kňaza ako a čo robiť s mladými. On mi povedal, venuj im čas tam
kde sú. Venoval som sa pravidelne miništrantom. Hoci nechodili pravidelne na sv.
spoveď, keď som ich k tomu povzbudil, začali chodiť častejšie na sviatosť zmierenia.
Na hodinách náboženskej výchovy na začiatku hodiny dám krátky priestor, kde môžu
žiaci povedať čo robili cez víkend. Keď sa ich pýtam či sa ich aj doma na to pýtajú,
zväčša mi povedia, že nie. Jedna rodina mi povedala, že keď ich deti boli malé,
nevenovali dostatočný čas na zdieľanie sa s deťmi. Deti sú už dospelé a venujú krátky
čas svojho voľna svojim rodičom. Rodičia sa to snažili napraviť a preto svoje deti
poprosili o odpustenie, že im nevenovali dostatočný čas počas dospievania. Prinieslo to
Božie požehnanie do ich vzájomných vzťahov. Dôležité je sa za to modliť, aby k nám
prišiel duch odpustenia, úcty a lásky. Keď máme nejaký kríž v rodine, najprv treba prosiť
Boha, aby som prijal svoj kríž. Vtedy príde svetlo a pokoj do mojej duše, ktoré prevyšuje
každú chápavosť a každé ľudské poznanie.
V jednej rodine to nebolo ľahké ohľadom povzbudenia svojich detí. Ich matka sa denne
modlila krátku modlitbu a Boh ju vypočul, deti si začali viac veriť. Modlitba znie:
Kríž je najučenejšia 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
veľkého „Ty“ Ježiša Krista, ktorý bol za teba ukrižovaný. V okamihu, keď prestaneš
hovoriť „ja“ a povieš mu „Ty“ ťa prestane tvoj kríž tlačiť.
Nech nám sv. Jozef pomáha v našej odvahe svedčiť o Božej láske medzi ľuďmi.
Marián Libič
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Sv. Terézia Avilská a sv. Jozef
Sv. Terézia Avilská, veľká apoštolka pobožnosti k sv. Jozefovi, je naozaj úžasná vo
vysvetlení spôsobu, ktorým sa máme modliť k sv. Jozefovi. V šiestej kapitole svojho
Života píše: Vzala som si svätého Jozefa za svojho advokáta a ochrancu, a vrúcne som
sa mu odporúčala; a bolo celkom jasné, že to bol on, čo aj uzdravil z tejto choroby aj
vyslobodil z veľkých nebezpečenstiev, ktoré ohrozovali moje dobré meno a spásu mojej
duše. Jeho prispenie mi prinieslo viac dobra, než som od neho kedykoľvek očakávala.
Nepamätám si raz, aby som od neho niečo žiadala a nedostala... Zdá sa, že Boh dal
iným svätým moc pomáhať v určitých okolnostiach, ale zo skúsenosti viem, že tento
slávny svätý Jozef pomáha v každej jednej potrebe. Náš Pán chce, aby sme pochopili,
že ako na zemi bol podriadený tomuto mužovi, ktorý sa nazýval Jeho otcom, ktorého mal
poslúchať ako svojho ochrancu, tak teraz v nebi vždy urobí všetko to, o čo Ho Jozef
požiada. Iní, ktorí sa obrátili na svätého Jozefa na moju radu, mali podobnú skúsenosť; a
dnes je veľa ľudí, ktorí si ho uctievajú a presviedčajú sa o pravde, o ktorej hovorím.
Rada sv. Terézie je zvlášť cenná preto, lebo nám hovorí, že to objavila zo svojej vlastnej
skúsenosti. A uisťuje nás, že tí, čo budú nasledovať jej príklad, zistia, že hovorila pravdu.
Terézia rástla vo svojej náklonnosti k sv. Jozefovi prostredníctvom svojich rozjímaní nad
evanjeliom o detstve Pána Ježiša. Keď uvažovala o dokonalej poslušnosti, ktorú Pán
Ježiš preukazoval sv. Jozefovi na zemi, vyvodila z toho záver, že náš Pán mu
neodmietne žiadnu prosbu. Z toho usúdila, že Jozef môže obsiahnuť priaznivú odpoveď
na všetky svoje žiadosti, zatiaľ čo iní svätci môžu pomôcť iba v určitých záležitostiach.
Pius XI. neskôr potvrdil túto intuíciu sv. Terézie, keď hovoril o "takmer všemoci", ktorú
sv. Jozef ešte vždy má nad srdcom Ježiša Krista (príhovor z 19. marca 1938).
Terézia pokračuje: Zo všetkých ľudí, o ktorých viem, že mali opravdivú pobožnosť a
osobitnú úctu k svätému Jozefovi, ani jeden nezlyhal v napredovaní v čnostiach;
pomáha tým, ktorí sa k nemu obracajú s prosbou o opravdivý pokrok. Teraz, myslím, je
to už sedem rokov, čo som vždy žiadala o niečo na jeho sviatok a vždy som to dostala; a
ak moja žiadosť nie je vždy presne to, čo by to malo byť, vždy to urobí tak, aby to bolo
pre čo najväčšie moje dobro.
A Terézia nám potom pripomína: Zvlášť ľudia modlitby by ho mali milovať ako otca.
Neviem, ako môže niekto myslieť na Kráľovnú anjelov v čase, keď toľko toho
podstúpila s Dieťaťom Ježišom, bez toho, aby vzdával vďaky svätému Jozefovi za
to, že nad nimi dozeral tak, ako dozeral. Ak niekto nemá vodcu na učenie modlitby,
nech si vezme tohto slávneho svätca za svojho majstra a nezblúdi.
V tomto úryvku nám Terézia odkrýva najhlbší význam pobožnosti k sv. Jozefovi. Pre
Teréziu bol sv. Jozef naozaj patrónom a majstrom vnútorného života; a tí, čo sa snažia
vylepšiť vnútorný život osobnej intimity s Ježišom a Máriou, mali by si ho vziať za svojho
majstra a vodcu. Terézia z istotou tvrdí o tých, čo sa sťažujú, že nevedia, ako sa modliť,
alebo cítia, že nerobia pokrok v skutočnom a úprimnom rozhovore s Ježišom Kristom, že
títo si nemusia zúfať - i keby si nemohli nájsť na pomoc žiadneho vodcu. Ale ak sa
obrátia k Jozefovi a vezmú si ho za otca, nikdy nezblúdia ani nezlyhajú v opravdivom
duchovnom pokroku.
Sv. Terézia bola vo svojej vlastnej skúsenosti taká presvedčená, že sa nezdráhala
vyzvať každého, kto by pochyboval o jej slovách: Jediné, čo pre lásku Božiu chcem je,
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aby každý, kto mi neverí, vyskúšal, čo hovorím, a SÁM SA POTOM PRESVEDČÍ, aké je
to prospešné odporúčať sa tomuto slávnemu patriarchovi Jozefovi a mať k nemu
osobitnú úctu.

14. národné stretnutie Modlitieb otcov v Rodinkove 25.-27. októbra 2019
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).
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 16. do 24.10. 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 – modlitba a možnosť zloženia komunitných sľubov.
Nedeľa: raňajky, chvály, sv. omša, svedectvá, obed.
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PRIHLÁŠKA NA NÁRODNÉ STRETNUTIE OTCOV V RODINKOVE
Prihlásiť sa treba priamo do Rodinkova a to cez nasledujúci prihlasovací formulár do
15.10.:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7_wIhnyZUoCEdCZV0i2tIqYOXqV4b_J69dshPPytttgNvA/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 na zaplatenie si musíte vyrátať sami podľa objednaného pobytu a stravy. Ceny
sú nasledujúce:
Celý pobyt: 2 noci + 2 x plná penzia 46 Eur
Jednotlivo: ubytovanie 1 noc 15 Eur, strava - plná penzia 1 deň 8 Eur,
samostatne jedlo - raňajky 2 Eur, obed 3,50 Eur, večera 3 Eur
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 na vami zadaný kontaktný email z Rodinkova. Do poznámky
platby uveďte vaše meno, priezvisko a dátum konania národného stretnutia MO, t.j. 25.27.10. Celú sumu za objednaný pobyt a stravu je potrebné uhradiť ešte pred
stretnutím v Rodinkove a to najneskoršie do 17.10. Odhlásiť zo stretnutia s tým, že
sa vám vráti plná suma, je možné do 22.10., 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, prípadne
by vy sami máte finančné problémy a potrebovali by ste podporu, ozvite sa nám. Ak
niekoho sami poznáte a chceli by ste za neho sami zaplatiť za pobyt v Rodinkove,
pomôžte mu vyplniť prihlášku a ako kontaktný email uveďte vašu vlastnú emailovú
adresu na ktorú príde potom výzva na zaplatenie.
Tiež sa nám prosím ozvite, ak by ste mali možnosť prispieť finančne - môžete tak urobiť
cez náš účet uvedený na konci spravodaja. Ďakujeme!
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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, len ako kontaktný email použite prosím adresu modlitbyotcov@gmail.com a do
poznámky na konci formulára uveďte vašu emailovu adresu a text – kňaz. Ďakujeme!
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.

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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