Modlitby otcov
list č. 41, júl 2021
Milí bratia,
národné stretnutie v tomto roku plánujeme v bývalom seminári v Badíne pri Banskej Bystrici v termíne
22. - 24. októbra 2021. Zapíšte si ho do vašich kalendárov a modlime sa, aby sa mohlo uskutočniť.
Bližšie informácie budú v septembri.
Tím modlitebníkov koordinovaný Petrom Senešim sa pomaly rozrastá. Chcú slúžiť modlitbou nám
všetkým a už teraz sa denne modlia za vaše úmysly. Duchovne sa zjednocujú hlavne večer v čase od
20:00 hod. Ak by ktokoľvek potreboval modlitbu, pošlite nám úmysel na modlitbyotcov@gmail.com.
Ďakujeme modlitebníkom za túto veľmi potrebnú službu. Myslíme si, že veľmi ocenia, keď im po čase
dáte vedieť, ako sa vec ohľadne vášho úmyslu vyvíja. Ako hovorí Peter, modlitba je zbraňou
hromadnej záchrany.
V roku sv. Jozefa sa chceme viac obracať k tomuto veľkému svätcovi, nášmu patrónovi. Aj v našich
rodinách. Vítame preto prosbu Mariána Libiča (nižšie), aby sme sa modlili v rodine pred soškou alebo
obrázkom sv. Jozefa za rôzne, veľmi potrebné úmysly. Soška po týždni poputuje k ďašiemu otcovi zo
skupinky.
Napokon v tomto spravodaji nájdete ohliadnutie za národným stretnutím v Rodinkove vrátane pekného
svedectva. Nech vás a vašich drahých ochraňuje a požehnáva náš nebeský Otec. Tešíme sa na
Badín!
Ivan a Petr

Modlitba v rodine k sv. Jozefovi
Milí otcovia, v roku sv. Jozefa v rehoľných komunitách putuje socha sv. Jozefa. Pápež
František počas audiencie hovoril o potrebe modlitby, nestačia aktivity. Prosím vás otcovia,
muži, keby ste si do svojho modlitbového spoločenstva zabezpečili nejaký obrázok alebo sochu
sv. Jozefa, dá sa kúpiť za 6 € 10 cm vysoká v katolíckej predajni. Kňaz vám ju požehná. Jeden
z otcov z modlitbovej skupiny by si ju na týždeň zobral domov a spoločne s rodinou by sa
modlili či už desiatok ruženca, litánie k sv. Jozefovi, alebo vaše vlastné modlitby. Zakončili by
ste modlitbou zasvätenia sa k sv. Jozefovi. Po týždni by si sochu sv. Jozefa zobral domov ďalší
otec. Modlili by sme sa okrem vašich úmyslov aj tieto:
1. zastavenie pandémie,
2. nové kňazské a manželské povolania,
3. aby pravidelne prichádzali noví kňazi na celoslovenské stretnutie modlitieb otcov.
4. za uzdravenie vzťahov medzi otcami a synmi. Lk 1, 17 ...aby zmieril otcov so synmi. Vnímam to ako
veľmi dôležité. Poznám mnohé vzťahy ľudí medzi synmi a otcami. Ich vzťah je na bode mrazu. Verím
že na príhovor sv. Jozefa sa tieto vzťahy uzdravia. Ďakujem. Marián Libič

Význam sv. Jozefa dnes
Pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za Ochrancu
celej Cirkvi. Opisuje to v liste s názvom Patris corde, t.j. s otcovským srdcom, ktorý napísal 8.
decembra 2020. Pápež František vysvetľuje, prečo vyhlásil Rok sv. Jozefa. V liste Patris corde píše:
Každý z nás sa môže nájsť v postave sv. Jozefa a napodobňovať ho.
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Sv. Jozef sa stal ochrancom Božieho tajomstva cez poslušnosť viery. Poslúchol Boha v tom, čo mu
hovoril vo sne: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa ! Neboj sa vziať si Máriu za manželku“ Opakuje aj nám:
Neboj sa! Keď náš život ide bez nejakých veľkých ťažkostí, ľahko veríme, že Boh nás miluje a je s
nami. Keď prichádzajú do nášho života skúšky napr. strata zamestnania, choroba niektorých členov
rodiny, smrť blízkeho človeka, vtedy je nám ťažšie veriť. Máme sa oprieť o Božie Slovo, ktoré nám
hovorí: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Veríme v autorite jeho slov, ktoré
stále platia. To vlieva do nášho života novú silu a nádej ísť ďalej. Veriť, že Boh je v každej mojej
situácii prítomný a nič sa mu nevymklo z rúk. Všetko má zmysel čo prežívam vo viere Krista.
Podobne ako sv. Jozef ochraňoval Nazaretskú rodinu aj ja mám ochraňovať svoju rodinu, hlavne vieru
svoju a tých ktorí sú mi zverení. Mám sa ochotne obetovať pre dobro mojej rodiny, až potom mať čas
na svoje koníčky a záľuby. Z pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes Druhého vatikánskeho koncilu o
Cirkvi v dnešnom svete sa píše: „Ak budú rodičia predchádzať príkladom a rodinnou modlitbou, potom
deti a všetci, čo žijú v rodinnom spoločenstve, ľahšie nájdu cestu k ľudskosti, spáse a svätosti. A
manželia, vyznačení hodnosťou otcovského a materského poslania, budú svedomite plniť povinnosti
výchovy, najmä náboženskej, ktorá patrí v prvom rade im.“
Pápež ďalej v liste píše: Jozef nás takto učí, že viera v Boha zahŕňa aj vieru v to, že môže konať aj cez
naše obavy, naše slabosti, našu krehkosť. A učí nás, že uprostred búrok života sa nemáme báť Bohu
zveriť kormidlo našej loďky. Niekedy chceme mať všetko pod kontrolou, ale on vždy vidí ďalej. Prij atie
je v našom živote spôsob, akým sa prejavuje dar sily, ktorá k nám prichádza od Ducha Svätého. Iba
Pán nám môže dať silu potrebnú na prijatie života takého, aký je, so všetkými jeho protirečeniami,
frustráciami, sklamaniami. Ak sa niekedy zdá, že nám Boh nepomáha, neznamená to, že nás opustil,
ale že nám dôveruje. Dôveruje v našu schopnosť niečo naplánovať, vymyslieť, nájsť riešenie. Sv.
Jozef vo sne dostal od Boha pokyn aby odišiel do Egypta, ale Boh nechal zvyšok na tvorivosť sv.
Jozefa. Pápež v liste hovorí: Jozef je človekom, prostredníctvom ktorého sa Boh stará o začiatky dejín
vykúpenia. Jozef je skutočným zázrakom, ktorým Boh zachraňuje Dieťa a jeho matku. Podobne je to
aj o nás. Každý jeden z nás je ten zázrak, ktorým Boh chce zachraňovať tých, ktorí sú nám zverení.
Pýtajme si svetlo Ducha Svätého ako môžeme využiť svoju kreativitu a odvahu pre službu svojej
rodine.
Sv. Jozef je patrón šťastnej hodiny smrti. Modlime sa za šťastnú smrť. Kríž je naša nádej. Kresťanská
nádej sa rodí v diele vykúpenia, umučenia, smrti a v zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Keď je nám ťažko
môžeme povedať: „Pane Ježišu, daj mi silu prijať môj kríž, obetujem ho za vieru svojej rodiny, kňazov
a zomierajúcich“. Boh každému z nás dá vnútornú silu ísť ďalej. Rozjímajme s krížom v ruke. Pane, ty
si moja nádej.
Cieľom tohto apoštolského listu je prehĺbiť našu lásku k tomuto veľkému svätcovi a povzbudiť k
prosbám o jeho príhovor a k nasledovaniu jeho čností a jeho zápalu. Napokon ostáva už len poprosiť
sv. Jozefa o milosť milostí: o naše obrátenie. Marián Libič
Modlitba
Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci
nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí.
Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby
mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do
teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u
Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.
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Zasvätenie sa svätému Jozefovi
Svätý Jozef má špeciálne postavenie v dejinách spásy – Boh mu zveril ochranu samotnej svätej
rodiny – Panny Márie a Pána Ježiša. Obaja mu boli svojim spôsobom podriadení a odovzdaní pod
jeho ochranu. Svätý Jozef mal zasa v úcte Pannu Máriu a vedel, že Ježiš je Božie dieťa, syn Boží. Bol
muž spravodlivý, ktorý sám žil v chudobe a v úplnej odovzdanosti do Božích rúk a v Jeho vedenie.
Jozefova úloha bola veľmi ťažká a tak isto je ťažká aj naša úloha, keďže aj my máme zodpovednosť
za naše rodiny, ale tak ako Jozef svoju úlohu nemal vo svojich rukách, tak isto ju nemáme ani my.
V podstate vo svojich rukách nemáme vôbec nič okrem viery, nádeje a Pánovej Lásky. Máme však aj
svätého Jozefa, ktorého môžeme prosiť o vedenie, pomoc a ochranu nás ako aj našich rodín – veď on
– svätý Jozef bol kedysi v takej istej situácii ako my - mal veľkú zodpovednosť, ale takmer žiadnu
istotu.
Zasvätenie sa svätému Jozefovi pre mňa znamená mať k nemu úctu, prijať ho ako svojho duchovného
otca, ochrancu, príhovorcu a predovšetkým ako vzor života odovzdanosti samotnému Bohu.
Vo vydavateľstve Zachej vyšla tohto roku vynikajúca kniha Donalda H. Calloway-a – „Zasvätenie sa
svätému Jozefovi“, ktorú odporúčal aj Luigi vo svojej prednáške počas našej marcovej duchovnej
obnovy. Calloway odporúča 33 dňovú prípravu pred zasvätením sa svätému Jozefovi, aj keď ako sám
píše, samozrejme zasvätiť sa možno okamžite. V knihe sú zaujímavé príbehy o svätom Jozefovi, 10
jeho tajomstiev, modlitby a tiež príklady a svedectvá pápežov a svätých, kde vyjadrujú svoj postoj a
úctu k svätému Jozefovi.
Petr

Akt zasvätenia sa sv. Jozefovi
Ó, drahý svätý Jozef, na tvoju česť sa zasväcujem tebe a odovzdávam sa ti, aby si bol vždy mojím
otcom, mojím ochrancom a mojím sprievodcom na ceste k spáse. Vypros mi väčšiu čistotu srdca a
vrúcnu lásku k vnútornému životu. Daj, aby som podľa tvojho príkladu mohol konať všetko na väčšiu
slávu Božiu v spojení s Najsvätejším Srdcom Ježiša a Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie. Ó,
blahoslavený sv. Jozef, oroduj za mňa, aby som raz mohol mať podiel na pokoji a radosti z tvojej
svätej smrti. Amen.
V roku sv. Jozefa môžeme získať každý deň úplné odpustky ak ráno obetujeme deň sv. Jozefovi,
urobíme denne jeden skutok telesného alebo duchovného milosrdenstva a pomodlíme sa na úmys el
Sv. otca. Môžeme podobne ako starozákonný Jób prinášať Bohu obetu za druhých ľudí. Bože, v
zastúpení za ľudí, ktorí zomierajú na Covid 19, prijmi túto obetu za odčinenie urážok Božského srdca
Ježišovho a za obrátenie hriešnikov. Verím, že to prinesie veľa požehnania pre Slovensko. Každý
mesiac obetujem sv. omšu za vás a vaše úmysly. S Božím pokojom Marian Libič
Národné stretnutie v Rodinkove 2020
“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)
Hoci od národného stretnutia v Rodinkove už prešiel dlhší čas, predsa sa v spomienkach radi
vraciame k tomu, čo sme tam počuli a zažili s Pánom Ježišom. Verím že každý z nás odišiel
z toho stretnutia duchovne obohatený, naplnený hlbokým vnútorným pokojom a radosťou.
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Sami si uvedomujeme, že vytrvať v pokoji a vnútornej radosti nie je možné bez duchovného
života. Je to každodenný modlitbový zápas trochu skôr vstať, aby som sa mohol v pokoji
pomodliť bez naháňania sa po ceste za prácou. Poznám jedného otca 3 detí, ktorý vstal každý
deň o 15 minút skôr, aby sa v kuchyni pomodlil. Potom prišli povinnosti každodenného života,
večer sa ako rodina spoločne pomodlili. Keď už všetci spali, znova šiel do kuchyne a ďakoval
za celý prežitý deň a odprosoval za to, čo nespravil správne on a jeho rodina. Boh tejto rodine
dal duchovné povolanie. Keď sa zabudnem ráno pomodliť, hneď ako si na to spomeniem,
pomodlím sa aspoň krátko, lebo viem že bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania.
Pán Ježiš sa tiež skoro ráno modlil so svojím Otcom za ľudí, ktorých stretne počas dňa.
Ďalší otec 2 detí mi hovoril svoju duchovnú skúsenosť. Pokušenie prichádza, keď sa
dostaneme do stresu a prestaneme mať nad sebou kontrolu. Keď prichádzame počas dňa do
stresu, ľahšie podľahneme pokušeniu, niečo v hneve vyslovíme a potom si uvedomíme, že sme
niekoho ranili. Slová sa už nedajú vrátiť späť. V Rodinkove hovoril otec Ľuboš Václavek, že
muž má byť pánom nad hnevom a sexualitou. Keď prichádzajú pokušenia, aj keď nie sme v
strese, je dobré povedať nejakú krátku modlitbu: P. Mária pomáhaj, Pane Ježišu pomôž. Každý
z nás sa máme naučiť nejakú strelnú modlitbu, aby pokušenie stratilo na sile. Na začiatku
pokušenia máme najväčšiu silu to hneď zastaviť. Ak s pokušením súhlasíme, keď myšlienka
príde do srdca, srdce je otrasené a stratilo pevný bod. Tu sa dá pokušenie ťažšie zastaviť. Pán
Ježiš povedal, že sa máme vytrvalo modliť a neochabovať. Stále ďakovať a prosiť Pána o jeho
pomáhajúcu milosť pre nás a našu rodinu, tých, ktorí sa nám zverili do našich modlitieb. Tým,
že bojujeme a nechceme podľahnúť pokušeniu, vyprosujeme svojej rodine milosti, aby aj oni v
živote zvládli tento boj. Našim vyhratým bojom nebojujeme len o naše čisté srdce, ale aj o čisté
srdce našich detí. Tak ako my žijeme z modlitieb našich otcov a mám, po našej smrti budú naše
deti žiť z tohto duchovného dedičstva. Pamätajme na to.
Keď pravidelne čítame Sv. Písmo, Boh vstupuje do našej slabosti a uzdravuje ju. Dáva nám silu
rásť vo viere, nádeji a láske. Dáva nám svoje milosrdenstvo, usmernenie a silu. Veď viera je z
hlásania a hlásanie je skrze Božie Slovo. Prvým a hlavným cieľom čítania Božieho slova je
vytvorenie spoločenstva s Bohom. Svätý Ambróz to vyjadril nádherným prirovnaním: „Keď
čítame Sväté písmo, Boh sa vracia poprechádzať v pozemskom raji.“ Mnohí veriaci a zvlášť
mladí ľudia po počiatočnom nadšení prestanú čítať Sväté písmo, lebo nevidia hneď ovocie.
Musíme sa oslobodiť od prežívania viery, od prijímania sviatostí na spôsob, že od toho (alebo
za to) neustále niečo čakám. Svätý Hieronym (347-420 po Kr.) to vyjadril slovami: „Otvoriť
Písmo a čítať ho znamená nastaviť plachty Duchu Svätému bez toho, aby sme vedeli, kam
doplávame.“
V mnohých rodinách chýba otec, mamy toho majú veľa: práca, domácnosť, deti. Je na všetko
sama. Otec je dôležitý v živote dieťaťa. Učí ho mnohým veciam, odvahe, robiť rozhodnutia, veriť
si v živote, prijať zlyhanie, povstať z pádu, mať nádej. Táto nádej je veľká sila v živote človeka.
Tú potrebuje najviac. To je to, čo nám dáva silu. Inú silu nemáme len túto. Keď dieťa nemá
nádej, hľadá sa celý život.
Modlime sa v tomto roku k sv. Jozefovi, aby nám vyprosil tie milosti, ktoré najviac potrebujeme.
Marián Libič
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Z vašich listov
Srdečne pozdravujem z Topoľčian!
Chcel by som krátko reagovať na email, ktorý ste nám poslali. Predovšetkým, aj keď som to
predtým nečakal, potvrdzujem to, čo ste napísali v bode 3. (pozn. bod 3. bolo poďakovanie za
stretnutie v Rodinkove v septembri - za ochranu a za veľké milosti, ktoré sme tam dostali.)
Ja som niekedy v lete chlapom oznámil, že mi nevyhovuje úplne forma modlitieb, ktorou idú
naše MO. Tie bolesti, ktoré v tomto smere mám nebudem teraz rozoberať. Ale keď prišla
pozvánka do Rodinkova, prihlásil som sa viac menej kvôli tomu, že pre koronavírus boli takmer
všetky duchovné akcie zrušené. Cítil som, že potrebujem pre svoj život nejaký duchovný
víkend, ísť do hĺbky. No aj v deň odchodu som mal pochybnosti, že vlastne chcem isť na akciu s
chalanmi, s ktorými som sa v podstate prestal stretávať na MO. Povedal som Bohu: OK, už aj
horšie som premrhal víkend. Dnes viem, že tvrdosť môjho srdca zapríčinila, že už prvá omša a
kázeň, nanovo vo mne nahlodali otázku, čo tu vlastne robím. Ale dokázal som povedať: Pane,
ak ma tu chceš mať, ja sa budem snažiť vydržať, ale nie je to nič pre mňa.
S našimi chalanmi si v takej prirodzenej chlapskej úrovni rozumiem veľmi dobre a to mi
pomáhalo vydržať. Dokonca aj ten náš nočný nálet do kaplnky bol super, aj keď v danej chvíli
by som toho, čo nás budil nakopal :). Pohodičku mi narušila sobotňajšia omša v Červenom
Kameni. Reku, to už načo sa musíme trepať takú diaľku.... a v kostolíku prišla šleha. Zásah
priamo do srdca. Dostali sme USB. A Mária cez Dominika mi začala meniť život. Dokonca v
skupinke MO, sme viacerí prežívali niečo podobné a zmenilo to aj našu komunikáciu, ktorá sa
stala viac "duchovnejšou".
Asi v polovici októbra sme s manželkou ochoreli a potvrdil sa u nás covid. Otecko nám doprial
doslova 10 dní duchovných cvičení. Slúžili sme jeden druhému podľa toho, kto mal viac síl.
Začali sme sa modliť ruženec. Počúvali sme Dominika (ešte trochu a bude zo mňa tlmočník z
poľského jazyka) a čítali jeho knihu Kecharitomene. Naši kňazi dávali vo večerných hodinách v
kostole sv. prijímanie. Prvé prijatie živého Ježiša po karanténe bolo veľmi špeciálne. Ak len toto
prežitie prijatia Ježiša bolo plodom Rodinkova, tak potom som dostal omnoho viac ako som
čakal.
Takže ďakujem Pánovi aj za Vás bratia a zároveň prosím o prepáčenie, keď som tam na Vás
vysielal negativitu a často sa na Vás aj mračil. Nech Vám Pán žehná
František (Topoľčany - Mravenisko :) )

Otec Ľuboš Václavek, príhovor v Rodinkove v piatok (krátené a upravené)
Keď sila a moc Božia úraduje, tak nie je nad túto moc. Sv. František Saleský hovorí, že našu
nábožnosť máme žiť podľa stavu, do ktorého sme povolaní. Je veľmi krásne, keď autorita, ktorá nám
je zverená, teda autorita otca, manžela, vedenie firmy – keď je táto autorita pomazávaná Duchom
Svätým. Je dôležité, aby sme dozrievali práve v tej oblasti, kde ešte nie sme zrelými mužmi. Sv. Pavol
v Ef 4,13-15 hovorí: “kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti
muža, k miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a
zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. Ale žime podľa
pravdy, v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.“ K zrelosti patrí schopnosť
zdieľať sa, nezakrývať. Muži veľmi často vedia skôr zakrývať svoje nezrelosti, prekrývať ich

5

závislosťami, utekať od nich, alebo sa s nimi zmieriť. Dozrievanie k zrelosti muža je neustály zápas,
tam kde končí jeden boj onedlho začína druhý.
To, čo sa človek v Duchu neustále učí je stálosť a Duch Svätý je duchom poriadku, pokoja a stability.
Môžeme ísť do ťažkého obdobia, ale neboj sa, On ťa prevedie. Je dôležité, aby sme boli tými, ktorí sa
nechávajú ním viesť, a to sa potom ukazuje po ovocí, ktorým je láska, radosť, pokoj. Svätý Pavol nás
vyzýva, aby sme žili podľa Pravdy a v Láske a vrastali do toho, ktorý je hlavou - do Krista. A keď
chlap ide pod vedením Ducha, prvá vec, kde ho bude Duch Svätý viesť je, že ho bude viesť do pravdy.
Neutekaj, neklam, nevyhováraj sa, vstaň a choď, urob atď. Sv. Pavol hovorí, že mierou muža je
Kristus, aby sme my dozrievali v tom, v čom nás Kristus povoláva. Kristova misia bola v sile a moci
Ducha, ktorou vedie svojich učeníkov do zrelosti a čo je dôležité, že prístup k tomu istému Duchu má
každý z nás. Toho istého Ducha Svätého nám Ježiš prisľubuje: „Pošlem vám Ducha, ktorý vás uvedie
do úplnej pravdy“. Ak žijem živý vzťah s Bohom, vtedy to začne vadiť zlému a začnú ma sprevádzať
duchovné zápasy. Sv. Pavol hovorí: vy nebojujete s telom, ale s mocnosťami tohto sveta a vyzýva
nás, aby sme si zobrali „Božiu výzbroj“, aby sme použili moc a silu Ducha.
Muž chce používať svoju vonkajšiu silu – fyzickú, agresívnu, silu postavenia, majetku. Ak však necíti
svoju vnútornú hodnotu, tak si to začne kompenzovať navonok, aby druhí videli, aby ho druhí
ohodnotili. Ak muž objaví svoju vnútornú hodnotu, ktorá pochádza od Boha, tak je veľmi bohatý a
nepotrebuje si nič kompenzovať. Sila chlapa sa nedá merať v tom, ako sa dokáže oprieť o pedál vo
svojom aute. Skús byť silný vtedy, ak máš isť celé Veľké Rovné až po Semeteš 50-kou, nezatrúb,
zabrzdi sa, nereaguj hneď. Naša vnútorná sila sa ukazuje v miernosti, vyváženosti, vnútorne silný muž
pozná svoje silné aj slabé stránky a nemá z nich strach, skvie v múdrych a rozvážnych rozhodnutiach,
za ktoré vie zobrať zodpovednosť, či sú úspešné alebo neúspešné. Sila muža sa ukazuje, keď
dozrieva v láske. Keď človek stretne láskavého muža, to je pohladenie na dušu. Nemusí byť chlap
citový, aby dozrieval v láske, ale aby miloval a neutekal, keď má milovať, aby uchopil tú situáciu a
dozrieval v láske aj tam, kde má slabiny.
Zrelosť muža sa prejavuje vo vzťahoch - náš vzťah s Bohom, s blížnym a so sebou samým. Vzťahy sú
jediná skutočnosť, ktorú si odnesieme na druhý svet do večnosti. Každé jedno otcovstvo pochádza od
nebeského Otca. Dokonca už aj psychológovia vedia, že je dôležitejší vzťah dcéry alebo ženy s otcom
ako s matkou. Čo otec vo svojej autorite rozviaže nad svojou dcérou, čo jej dá, to je na celý život.
Dnešná generácia trpí na zranenia od otca a matky. Tieto zranenia sa prenášajú z generácie na
generáciu. Sv. otec Benedikt XVI hovorí, že táto doba trpí na neprítomnosť Boha, nie preto, že by
nebol prítomný, ale že my si neuvedomujeme jeho prítomnosť. Táto doba tiež trpí na neprítomnosť
otcov v rodinách. Oni sú aj doma, ale oni sa hrajú alebo sú proste úplne mimo, ich prítomnosť necítiť,
nevidieť, nevnímať. Aj my otcovia musíme dozrievať vo vzťahu k Bohu, od ktorého pochádza naše
otcovstvo. Ak ja mám rásť, tak si mám ustrážiť autoritu, ktorá má byť vedená a pomazávaná Duchom
Svätým. Autorita tiež znamená - ten, kto pomáha druhému rásť. Pros Boha, aby ti pomazal autoritu,
ktorú ti dal, pretože ak pôjde do zrelosti, tak budeš rásť v otcovskej, v manželskej láske, budeš rásť v
láske, ktorú ti dal nebeský Otec a budeš rásť v dôvere v Boha, pretože budeš dôverovať v jeho
prozreteľnosť.
Hovorí sa, že chlap je vtedy silný, ak je silný nad svojím hnevom a nad svojou sexualitou. Prvé ovocie
Ducha Svätého je pokoj. To neznamená, že mám mať taký stoický pokoj, že pol chalupy mi urve a ja
ešte stále sedím na gauči. Mám hľadať pokoj v takej oblasti, kde idem do reakcie, do hnevu. Skúsme
mať kontrolu nad tým hnevom, ktorý neprináša nikdy dobré ovocie. Hnev je aj emócia, nemusí byť len
ako hriech. Hnev je aj dar od Boha, pretože je reakciou na nespravodlivosť, ktorá sa deje. Ak sa deje
doma nespravodlivosť, môže ťa to rozhnevať tak, že začneš konštruktívne kritizovať, to urobíš veľa.
Len nech ťa to nevedie k pomste. Lebo pomsta je zlá, taký hnev je deštruktívny. Ak si vedený Duchom
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Svätým, tak máš byť tvorcom pokoja, to čo hovorí ovocie Ducha Svätého - dar pokoja, dar
zhovievavosti, ovocie dobroty.
Vieme, že najviac čo nás môže zviazať, je hriech, otroctvo závislosti, napríklad závislosť na
pornografii, ktorá sa vyskytuje aj u mužov, ktorí chodia do kostola. Tu treba nadobúdať väčšiu
slobodu, vedieť povedať nie, nenechať sa oklamať zlým, že ešte toto musím vyhľadať na počítači. Keď
muži bojujú so svojou sexualitou, prvá otázka duchovného často je: Modlíš sa? Aká je tvoja modlitba?
Hovorím o živej modlitbe. Ježiš hovorí svojim apoštolom v Getsemanskej záhrade: Modlite sa, aby ste
neupadli do pokušenia. Modlitba, tvoje telo a sexualita sú ako keby spojené nádoby. Isto budeš
silnejší, keď budeš v modlitbe, v živej modlitbe, budeš vyhrávať omnoho väčšie zápasy, keď budeš v
modlitbe aj so svojím telom a nebudeš podliehať žiadostivosti svojho tela. Samozrejme aj tu je priestor
pre rast v Duchu Svätom, pretože kto je vedený Duchom Svätým, tak žije ovocie aj v sexualite –
ovocie radosti, nie egoizmu a smútku. Radosť v mužskej sexualite má byť predovšetkým manželkina.
Sexuálny život je obojstranný, to nie je dosiahnutie môjho cieľa, ale je aj o vernosti a zdržanlivosti,
rešpektovaní pravidiel.
Poprosme Ducha Svätého, aby nás on sám viedol, aby sme vedeli robiť múdre a dobré rozhodnutia,
aby sme vedeli žiť svoj život čoraz viac vo väčšej zrelosti, aby sme boli tí, ktorí odovzdávajú budúcim
generáciám, že byť skutočne zrelým mužom je aj dnes možné. Amen.

Príhovor Romana Titzeho v sobotu (krátené)
Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Čo to znamená žiť duchovne? Modlitba ma napadne
ako prvá, ale ešte dôležitejšie je žiť v poslušnosti Pánovi. Ježiš nás spasil skrze poslušnosť svojmu
Otcovi. Bez modlitby to nepôjde, ale modlitba nie je cieľom ale prostriedkom. Je dôležité počúvať
Pána skrze slovo, okolnosti, skrze ľudí a učiť sa správne rozhodovať. Učiť sa ako pracovať s
pokušením - ako nás diabol odvádza od Pána a od poslušnosti voči nemu. Ako sa zbaviť pokušenia?
Podriaďte sa Bohu, vzoprite sa diablovi a diabol utečie. Diabol vás obchádza ako revúci lev a hľadá
koho by zožral. Vzoprite sa mu!
Východní otcovia opisujú taktiku diabla. Naše vnútro je hrad. Prvá fáza – brána. Zlodej prichádza k
bráne a my sa rozhodujeme, či ho pustíme. Zlodej sa tvári ako obchodník, ktorý ponúka dobrý tovar
(vie, čo máme radi, vidí nás zvonku, vie čo na nás platí). Napr. vidím peknú ženu z diaľky – začne
vnútorný zápas – pozrel by som sa na ňu, možno aj bližšie na výstrih. Toto je veľmi dôležitá fáza –
ešte mám všetko vo svojich rukách. Teraz mám najviac síl, jasný rozum. Hriech to ešte nie je, je to
pokušenie. Dôležité je ho rozpoznať a správne sa rozhodnúť. Môžeš poďakovať Pánovi a nechať to
tak, ale môžeš si povedať, že chceš viac. Teraz máš ešte najviac sily. Hovoríš si, prečo by som sa na
ňu nemohol pozrieť? OK, je to v pohode, ale posúvaš sa ďalej, pustíš zlodeja do svojej mysle, brána je
otvorená, zlodej je už na tržnici na nádvorí hradu. Diabol sa nás pokúsi oklamať, presvedčiť, že jeho
tovar je dobrý a neškodný. Pozriem sa na tú ženu zblízka, páči sa mi (samozrejme neznamená to, že
máme chodiť so zatvorenými očami) – keď sa však pozriem do výstrihu – už je to na hrane,
koketovanie s hriechom. Moje srdce je otrasené a môže byť len otázka času, kedy bude premožené.
Pokušenie je silnejšie ako pred bránou, potrebuješ veľkú námahu, aby si ho premohol. Čím dlhšie
vyjednávaš, tým bližšie si porážke. Už si veľmi blízko hriechu. Posledná fáza – myšlienka zostúpi do
srdca, súhlasím s pokušením – keby sa dalo, skúsil by som to s tým dievčaťom. Nemusí sa to stať, ale
ja som dal vnútorný súhlas. Zo srdca sa už pokušenie takmer nedá vyhnať. Zlodej je na hrade a
začína vládnuť nad človekom. Je len otázkou času, kedy niečo ukradne. Hriech sme už spáchali v
srdci, hoci skutok ešte nenastal. Diabol vytvorí smradľavé územie v tvojej mysli.
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Vráťme sa k prvej fáze. Môžeme vtedy poďakovať a modliť sa krátku strelnú modlitbu „Ježišu!“ Každý
si nájdite svoju a opakujte ju veľakrát – o to je ten boj vzácnejší. Ide o srdce. Čo je to srdce? Príbytok,
kde sa zdržiavame, kde bývame – iba Boží Duch ho môže preskúmať a poznať, miesto rozhodovania,
pravdy, kde si volíme život alebo smrť, miesto stretnutia, miesto zmluvy, Boh sa do srdca prihovára,
srdce je miesto vôle a rozumu, nie emócie. Kniha Prísloví: Veľmi stráž svoje srdce, ty máš
zodpovednosť za to, čo pustíš dnu. Odtiaľ vyvierajú žriedla života. Čomu veríš v srdci (nie v hlave),
podľa toho budeš žiť. Nebojme sa chlapi pomenovať to, čo máme v srdci – napr. ja to nezvládam,
nebojme sa nechať srdce nahé pred Bohom, nech srdce prúdi v úprimnosti. Iba vtedy môže Boh na
nás pracovať. Boh ťa miluje takého aký si, ale miluje ťa natoľko, že ťa takým nenechá (matka Tereza).
Zváž čo pozeráš a čo počúvaš. Tu máme slobodu rozhodnutia. Srdce potrebuje starostlivosť. Zvnútra
srdca vychádzajú veci zlé i dobré. Ako mať srdce podobné Ježišovi? Pane, ja sa znova rozhodujem
mať srdce podobné tebe, napriek slabosti a pádom, pretrhni putá, vlej mi slobodu, aby sa pretrhol prúd
zla, ktoré na nás dolieha.
Cesta ako budovať srdce je Božie slovo. Ak sa budeš živiť Božím slovom, tvoje srdce sa uzdraví.
Budeš žiť život Božieho muža. Prijímajte Ježišovo telo. Dajme jeho slovu plnú pozornosť. Nájdime si
čas pre Pána a jeho slovo. Rozjímajme nad jeho slovom každý deň. Maj stále zrak na Božom slove.
Pripomínaj si jeho slová, zapíš si ich. Mária zachovávala slová vo svojom srdci.
Druhá cesta boja s pokušením je pôst. Pôst ide proti skutkom tela, je to skutok ducha. Niektoré
pokušenia sa dostanú aj do hradu, ale potrebujeme sa naučiť vyhnať ich aj odtiaľ s Božou pomocou.
Zapretie môže byť aj v dobrých veciach. Stačí keď pokušenie v dobrej veci odďaľujem – dal by som si
koláč, ale ešte vydržím – budujem vládu nad svojím telom. Ak nevládzem sám, poviem žene alebo
kamarátovi – pomôž mi, aby som to dokázal, je to pre mňa dôležité. Ak Duchom umŕtvujete skutky
tela, budete žiť. Adorujte, prijímajte telo a krv Kristovu. Zasväťte sa Márii.

Poznámka. Prikladáme link na nahrávky prednášok zo stretnutia v Rodinkove 2020. Môžete ho šíriť
a zdieľať v rámci vašich skupiniek MO, v prípade otázok nás kontaktujte:
https://drive.google.com/drive/folders/1Oofz-JDD3Ol-MB0gkSspJJRv9bJ5Gzxg

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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