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15. Národné stretnutie MO - západ: 25.-27. septembra, Rodinkovo, Belušské Slatiny, 

prihlášky do 15.septembra, deviatnik od 16. do 24. septembra 

15. Národné stretnutie MO - východ: 13.-15. novembra, Spišská Kapitula, 

prihlášky do 4. novembra, deviatnik od 4. do 12. novembra 

 

 

“Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, 

a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete” (Gal 5, 16-17).  

 

Milí bratia, 

 

môj syn mi raz povedal, že kresťania sa veľmi nelíšia od ostatných ľudí. Nechce sa im namáhať, idú 

cestou najmenšieho odporu a v podstate robia len to, čo im je príjemné. Spĺňajú žiadosti tela. Radi jedia 

a pijú, často viac než je rozumné, hýbať sa im moc nechce, pretože údajne duchovno je dôležitejšie, ale 

ani v tejto im vlastnej špecializácii vraj nevidieť veľké výsledky. Pokračoval, že ak chce športovec 

dosiahnuť svoj cieľ, musí si veľa odriekať, vytrvalo na sebe pracovať, prekonávať mnoho prekážok a 

kríz, jeho telo, vôľa a viera sú tvrdo skúšané. Tvrdil, že ak sa kresťan nechce popasovať so svojím 

telom, je nedôveryhodným svedkom. Hovorila z neho mladícka horlivosť, ktorá robí prísne závery, ale 

jeho slová sa mi vybavili, keď sme si vymodlili tému Gal 5, 16-17. Nemali by sme zápasiť horlivejšie 

ako športovci, keď ide o duchovno, o spásu? 

 

Myslím, že toto od nás očakávajú naše ženy. V mnohom si totiž už nejako poradia aj bez nás, ale našu 

úlohu v duchovnej oblasti nenahradia. Boli sme stvorení, aby sme boli otcami, ktorí kráčajú s Pánom v 

Duchu a pravde, v čase i nečase. 

 

Prorok Micheáš nám pripomína: “Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba 

zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom” (Mich 6,8). Právo 

zachovávame, keď sme spravodliví a neubližujeme druhým, milosrdní sme, keď odpúšťame tým, ktorí 

ublížili nám a pokorne chodíme so svojím Bohom, keď sa s ním spájame a žijeme duchovne.  “Ale kto 

sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch”, hovorí sv. Pavol v 1 Kor 6, 17. Nerobil toto náš patrón, svätý 

Jozef? Nebol spravodlivý, nechodil s Pánom?  

 

S Pánom sa spájame, keď po ňom túžime, keď sa vyhýbame hriechu, keď podľa našej knižočky MO 

prosíme, “aby sme ostali čistí v srdci i v mysli a mohli tak navždy stáť blízko pri Tebe.” Sv. Pavol v 

Gal 5 pokračuje: “Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.” Telo si totiž 

žiada, čo je proti Duchu: “A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, 

čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im 

podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu 

Božie kráľovstvo” (Gal 5, 19-21).  

 

Všetko smieme, hovorí nám dnešný svet. Ale nie všetko osoží, kontruje sv. Pavol: "Všetko smiem. Ale 

ja sa ničím nedám zotročiť. Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo. Boh však zničí jedno aj druhé. Ale 

telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo... Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa 

človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je 

chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? (1 Kor 6, 12-19) 
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Duchovný život je veľmi dôležitý v ťažkostiach a chaose súčasného sveta. Duch nám ukáže cestu pre 

naše rodiny, pre túto krajinu. Jeho  ovocím je “láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, 

vernosť, miernosť, zdržanlivosť” (Gal 5, 22-23). Keď sa vydáme cestou Ducha, peklo nezaháľa. Preto 

si, bratia, (spolu, nie iba každý sám) vezmime Božiu výzbroj, aby sme mohli v deň zla odolať, všetko 

prekonať a obstáť! (porov. Ef 6,13) 

 

Ivan 

 

 

Z prednášky Romana Titzeho na národnom stretnutí v Rodinkove 2019 

 

Keď sa chlapi modlia a vyprosujú si dar Ducha, je to bázeň. Je to pre mňa vzácne. Ste pre mňa veľkou 

nádejou. Cez Slovensko prebieha tichá obnova. Vidím, že Boh v tomto národe pôsobí. Pôsobí v 

srdciach chlapov, ktorí túžia po svätosti. Ste vzácni pre náš národ, naše rodiny a pre Cirkev. Som rád, 

že vás máme. 

 

V 90-tych rokoch objavili vedci niečo nečakané. Opiciam, ktoré sledovali výskumníka naťahujúceho 

ruku za jedlom, sa v mozgu aktivovali neuróny akoby to robili opice samé. V mozgu máme bunky, 

zrkadlové neuróny, ktoré vysielajú signál, aj keď sa niečomu iba prizeráme. To znamená, že nie jedno, 

na čo sa pozeráš, s kým sa rozprávaš – tvoj mozog sa správa, akoby si to už robil. Ak sa stretávate s 

ľuďmi, ktorí túžia po Božej bázni, tak pravdepodobne sa bunky vo vašom mozgu už štelujú tým 

smerom, hovorí sa tomu plasticita mozgu. Preto je dôležité, s kým sa stretávate. Preto je dôležité, aby 

sme sa stretávali so svätými mužmi – pravdepodobne ťa budú ovplyvňovať ku svätosti. 

 

Svätosť je darom. Môžeme ju len prijať a učiť sa jej – od toho, kto ju má, od Boha. Svätosť je 

vyžarovaním jeho veleby. Túži ju dať každému z nás. Niekedy si myslíme, že pre svätosť musíme veľa 

urobiť. Samozrejme, aj to je dôležité. Ale svätosť je v prvom rade vecou prijatia. Je to najskôr Božia 

iniciatíva, nie tvoja. Môžeme sa pre ňu otvoriť. Ako je to v tvojom srdci? Je to o prijatí alebo o výkone? 

Matka Tereza: Boh ťa miluje takého aký si, ale miluje ťa natoľko, že ťa takého nenechá. Túži 

premieňať tvoje srdce. Musíme sa nechať premieňať a prijať svätosť pre seba. Pre Boha je dôležitá naša 

túžba. On dokončí zvyšok, je to jeho práca. 

 

Základom svätosti je priateľstvo s Kristom. Ježiš chce byť tvoj priateľ a učiť ťa svätosti. Každý z nás 

má svoju cestu, cez ktorú k nám Ježiš rozpráva. Napr. cez sviatosti, osobnú modlitbu, rozjímanie, 

Lectio Divina, chvály alebo pobyt v prírode. Poznáš cestu, cez ktorú sa Boh tebe najlepšie prihovára? 

Ak ju poznáš, rob to každý deň, aby tvoje srdce mohlo mohutnieť, aby tvoje otcovstvo rástlo. 

 

Mal som šťastie stretnúť mužov, ktorí voňali svätosťou. Naučili ma premýšľať, čo si Boh naozaj odo 

mňa praje. Jeden ma naučil čestnosti. V tom čase vypukli škandály v Cirkvi a bola tendencia sa brániť a 

zametať ich pod koberec. Tento človek, laik, mi povedal: Roman, toto je zlé, to musí vyjsť na povrch, 

postavme sa tomu priamo. Cirkev a naše rodiny potrebujú očistenie, buďme čestní! Tam kde pracujete, 

druhí muži vidia, akí sme. Buďme mužmi, ktorí sú priami, ktorí prijmú zodpovednosť. 

 

Princípy, ktoré zvyšujú dôveru voči nám v kolektíve: 

- snaž sa najskôr v dialógu pochopiť druhého, až potom sa snaž byť pochopený 

- vždy zachovaj rešpekt voči druhému 



                                             
 

3 

- dodržuj svoj sľub, ak nedodržíš, ospravedlň sa 

- buď lojálny voči neprítomným, nehovor o nich zle pred ostatnými 

- dávaj najavo svoje očakávania 

- uč sa odpúšťať 

Pri každom stretnutí s druhým sa môžem pýtať: čo môžem spraviť, aby som náš vzťah posilnil? 

 

Sv. Gregor Naziánsky povedal o svojom priateľstve so sv. Bazilom: Videl som vážnosť v jeho správaní 

a zrelosť i múdrosť v reči. Ranila nás obapolná láska. Mali sme ten istý cieľ. Usilovali sme sa o čnosť a 

život pre budúcu nádej. Riadili sme sa Božími prikázaniami a jeden druhého povzbudzovali v úsilí o 

čnostný život. Boli sme jeden pre druhého normou a pravidlom rozlišovania dobra a zla. Pre nás 

existovala len jedna veľká vec  - byť a menovať sa kresťanom. 

 

Chlapi, Cirkev s vami naozaj ráta. Ja som vám vďačný. 

 

 

Loretánsky rok P. Márie 

Pápež František schválil jubilejný rok pre všetkých cestujúcich lietadlom, spojený s mariánskou 

svätyňou v Lorete. Osobitný Loretánsky jubilejný rok trvá od 8. decembra 2019 do 10. decembra 2020 

pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia Panny Márie z Loreta za patrónku všetkých ľudí využívajúcich 

dopravu vzdušnou cestou. 

 

Na krídlach anjelov 
Loreto je pútnické miesto v strednom Taliansku (provincia Ancona). Tamojší mariánsky pútnický 

kostol stojí na pahorku pri pobreží Jadranského mora. Pôvodne to bol vrch, na ktorom rástol vavrínový 

háj, ktorý vlastnila pani s menom Laureta. V latinčine je slovom „laurea" nazývaný vavrín. V  bazilike 

nad morom sa ukrýva kaplnka, ktorú nazývame Domček Božej Matky. Uctieva sa v nej loretánska 

Madona s Ježiškom v náručí. Figúrka má čiernu farbu. 

 

Panna Mária z Loreta bola v roku 1920 vyhlásená pápežom Benediktom XV. za patrónku letcov. Jeden 

z kardinálov sa vtedy vyjadril, že letci majú byť spojení so Svätým domčekom v Lorete nielen kvôli 

prastarej tradícii o zázračnom lete anjelov, ale najmä kvôli letu, ktorý podnikol sv. archanjel Gabriel do 

nazaretského domčeka k Panne Márii. Úlohou letcov je prijať za svoj štýl letu let archanjela Gabriela a 

z každej svojej misie učiniť posolstvo pokoja, aby sa z každého miesta na svete stále viac šírila 

radostná zvesť, že Boh si postavil svoj príbytok medzi ľuďmi“. 

 

Nielen letci ale aj my otcovia a muži sa chceme viac utiekať k Loretánskej P. Márii. Ona je naša matka. 

Keď Pán Ježiš zomieral za nás na kríži odovzdal nám ten najväčší dar a to svoju matku. Ona sa za nás 

vždy prihovára u svojho syna. Ona je našou orodovníčkou u svojho Syna. Pomáha nám veriť, keď je 

nám ťažko. Modlitba, ktorú sa rád modlím:  

 

VZÝVAJ MÁRIU HĽAĎ NA HVIEZDU. Keď zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote zmietaš 

uprostred víchric a búrok, viac, ako kráčaš po pevnej zemi, a ak nechceš, aby ťa pohltili hlbiny vôd, 

nespúšťaj svoj zrak z tej žiarivej Hviezdy. Keď priženú sa vetry pokušení, keď narazíš na bralá utrpení, 

hľaď na Hviezdu, vzývaj Máriu. Keď tebou zmietajú sa vlny pýchy, ctibažnosti, ohovárania, nenávisti a 

možno aj závisti, hľaď na Hviezdu, vzývaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše otriasa sa hnev, lakomosť, či 

nečistota, hľaď na Hviezdu, vzývaj Máriu. Keď ťa tlačí množstvo hriechov, trápia výčitky svedomia, 
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keď ťa desí predstava Božieho súdu, keď sa ťa zmocňuje smútok a zúfalstvo, hľaď na Hviezdu, vzývaj 

Máriu. V nebezpečenstvách, v úzkostiach, v pochybnostiach, hľaď na Hviezdu, vzývaj Máriu. Jej meno 

nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, 

nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nezablúdiš. Pros ju a nezúfaš si. Na ňu mysli a nikdy sa 

nezmýliš. Jej sa drž a nikdy nepadneš. Pod jej ochranou nebudeš poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, 

neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, dosiahneš cieľ. A tak na sebe samom skúsiš, ako správne 

evanjelista hovorí: „A meno Panny bolo Mária.“ 

Sv. Bernard z Clairveaux – Homília ku cti Najsvätejšej Panny Márie. 

 

Zverme jej každý deň, našich blížnych, naše starosti. Ona nás nikdy nesklame. 

Marián Libič 

 

 

Národné stretnutia MO v roku 2020 

 

V tomto roku budeme mať dve národné stretnutia MO. Prvé bude 25.-27. septembra  v Rodinkove, 

ako minulý rok a druhé bude 13.-15. novembra v Spišskej Kapitule – v Kňazskom seminári biskupa 

Jána Vojtaššáka. Obidve stretnutia budú kapacitne obmedzené na maximálne 70 účastníkov. Na prvé 

stretnutie v Rodinkove pozývame predovšetkým otcov zo západu a stredu Slovenska, na druhé 

stretnutie do Spišskej Kapituly pozývame predovšetkým otcov zo stredu a východu Slovenska, ale 

môžete sa samozrejme prihlásiť na ktorékoľvek z týchto stretnutí. V prípade, že budete z kapacitných 

dôvodov odmietnutí na prvom stretnutí, budete sa môcť prihlásiť stále ešte na druhé stretnutie.  

 

Obmedzenia na stretnutiach 

1. Pre všetkých účastníkov stretnutí bude povinné nosenie rúšok vo všetkých uzavretých spoločných 

priestoroch, t.j. v sálach, kaplnke, na chodbách,  toaletách a jedálni (okrem času konzumácie jedla). 

Rúško nebude vyžadované na izbách a pri konzumácii jedla prípadne pitia. Prosíme o dodržiavanie 

tohto opatrenia, prineste si prosím aspoň jedno čisté rúško na každý deň stretnutia. 

2. Druhým obmedzením je maximálna kapacita účastníkov na stretnutí – maximálne 70 aktuálne 

prítomných účastníkov. Chceli by sme vás poprosiť, ak ste z jednej skupinky a môžete byť 

ubytovaní spoločne na jednej izbe, aby ste to uviedli v prihlasovacom formulári. Umožnite tým 

optimálnejšie využiť ubytovaciu kapacitu, ktorá je kvôli korona kríze obmedzená. 

3. Z dôvodu obmedzenia kapacity národných stretnutí, budú prihlášky  

 na jeden deň umožnené (spracovávané) týždeň pred ukončením prihlasovania  

 na dva dni umožnené (spracovávané) 2 týždne pred ukončením prihlasovania 

Dôvod tohto obmedzenia je uprednostnenie účastníkov na celý víkend pred účastníkmi na jeden alebo 

dva dni stretnutia. Ak sa účastníkmi na celý víkend nezaplní celá kapacita, bude prihlasovanie postupne 

uvoľnené pre 2-dňových alebo jednodňových účastníkov. 

 

Podrobné inštrukcie a prihlášku máme zatiaľ iba k stretnutiu v Rodinkove, k stretnutiu v Spišskej 

Kapitule zverejníme prihlášku a podrobnejšie inštrukcie približne 1 mesiac pred stretnutím na našich 

stránkach www.modlitbyotcov.sk 

 

Vzájomná výpomoc 

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 

http://www.modlitbyotcov.sk/
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pomoc. Ak poznáte niekoho, kto by mal finančný problém, prípadne 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, 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! 

Prosíme, aby ste naše pozvanie do Rodinkova a Spišskej Kapituly 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 

 

 

PRÍPRAVA PRED STRETNUTIAMI V RODINKOVE A SPIŠSKEJ KAPITULE 

Bratia, chceme vás pozvať na veľmi dôležitú spoločnú prípravu, ktorá pozostáva z modlitby a pôstu. 

Spoločný deviatnik sa budeme tento rok modliť pred obidvomi stretnutiami a to od 16. do 24.9. pred 

stretnutím v Rodinkove a od 4. do 12. 11. pred stretnutím v Spišskej Kapitule.  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.  

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/Spišskej Kapitule, 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/Spišskej Kapitule, aby sme tam spoznali naše 

vlastné poslanie a pocítili, ako veľmi nás Boh Otec miluje. Amen. 

 

mailto:modlitbyotcov@gmail.com
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15. národné stretnutie Modlitieb otcov  - západ v Rodinkove 25.-27. septembra 2020 

Rodinkovo je usadené v nádhernej prírode, má kaplnku, veľkú jedáleň, malú telocvičňu, 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. 

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.  

Zoberte si prosím niečo vhodné aj do prírody. Minulý rok sme v sobotu putovali na Kríž Butkov. 

 

PRIHLÁŠKA NA NÁRODNÉ STRETNUTIE OTCOV V RODINKOVE 

Prihlásiť sa treba priamo do Rodinkova a to cez nasledujúci prihlasovací formulár do 15.9.: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2lwkesS3DnYe7D6ntI4nHpNUVLRxXjANfN1Cn-

tKW7uSKYg/viewform  

Prihlášky na celý víkend budú umožnené od 19.8. až do prípadného naplnenia kapacity 70 účastníkov. 

Prihlášky na 2 dni (piatok – sobota alebo sobota – nedeľa) budú umožnené od 1.9. ak bude ešte 

dostatočná kapacita objektu. 

Prihlášky na jeden deň budú umožnené až od 8.9. ak ešte nebude naplnená kapacita objektu 70 

účastníkov pre daný deň. 

Účasť na programe národného stretnutia MO v uzavretých priestoroch bez úspešného  prihlásenia sa na 

stretnutie nebude možná.  

Každému, komu sa nepodarilo prihlásiť na prvé stretnutie, bude umožnené prihlásiť sa na druhé 

stretnutie v Spišskej Kapitule. 

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.  

https://rodinkovo.webnode.sk/kontakt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2lwkesS3DnYe7D6ntI4nHpNUVLRxXjANfN1Cn-tKW7uSKYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2lwkesS3DnYe7D6ntI4nHpNUVLRxXjANfN1Cn-tKW7uSKYg/viewform
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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.-27.9. Celú sumu za objednaný 

pobyt a stravu je potrebné uhradiť ešte pred stretnutím v Rodinkove a to najneskoršie do 17.9. 

Odhlásiť zo stretnutia s tým, že sa vám vráti plná suma, je možné do 22.9., pri odhlásení po tomto 

termíne sa vám vráti zaplatená suma za ubytovanie. 

 

 

 

 
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 

mailto:modlitbyotcov@gmail.com

