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Milí bratia, 

kvôli postupujúcej tretej vlne pandémie a platným opatreniam sme nútení pripravovať národné 
stretnutie v Badíne  22. - 24. októbra v režime OTP s maximálnym počtom účastníkov 75. Dúfame, 
že sa stretnutie bude môcť v tomto režime uskutočniť. Pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť 

osobne, pripravíme streaming niektorých dôležitých častí programu ako sú sv. omše a príhovory 
hostí.Táto situácia nás neteší, ale domnievame sa, že by sme stretnutie nemali rušiť, obzvlášť vo 
svetle tak naliehavej témy ako „Buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní“. Chceme vás 
poprosiť, aby sme vytrvali v modlitbách, aby sa stretnutie v nejakej forme mohlo uskutočniť. Rátajte s 
tým, že ak by sme sa dostali v Badíne do bordovej  farby (momentálne je tam oranžová), nemohli by 
sme jedlo konzumovať spoločne v jedálni, ale individuálne na izbách, prípadne vonku. Definitívnu 
stopku pre naše stretnutie by znamenal prechod okresu Banská Bystrica do čiernej farby. Potom by 
sme stáli pred dilemou, či zvoliť online formu ako na jar pri sviatku sv. Jozefa alebo preložiť celé 
stretnutie na jar 2022, čo má svoje úskalia.  

Veľmi nám už chýbajú stretnutia s vami, vaše svedectvá a, áno, aj objatia. Modlime sa deviatnik k sv. 
Jozefovi, postime sa a myslime intenzívnejšie na nás navzájom a na naše kríže v týchto dňoch pred 
plánovaným stretnutím. Mnohí sme sa už dlho nevideli. Nech Pán ochraňuje nás a naše rodiny pred 
následkami pandémie, nech nedopustí, aby našu jednotu v Cirkvi rozbíjala otázka očkovania a mnohé 
ďalšie veci a nech nám ukáže cestu ako byť svätými dnes a zároveň nech nám dá silu Ducha Svätého 
po nej kráčať.   

Nezabudnime na to, že tím modlitebníkov sa denne modlí za úmysly MO a môžete sa na nich obrátiť  
so svojím osobným úmyslom na modlitbyotcov@gmail.com.  Ďakujeme im za túto veľmi potrebnú 
službu.  
 
Nezabudnime ani na sv. Jozefa, nášho patróna, a prosbu otca Mariána Libiča v minulom spravodaji, 
aby sme sa modlili v tomto roku sv. Jozefa v rodine pred soškou alebo obrázkom sv. Jozefa za rôzne, 
veľmi potrebné úmysly. Soška po týždni putuje k ďalšiemu otcovi zo skupinky.  
 
Ivan a Petr 
 

K čomu nás Boh povoláva je svätosť 

Tohtoročná téma celoslovenského stretnutia Modlitieb otcov v Badíne je "ale ako svätý je ten, ktorý 

vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní" (1 Pt 1, 15).  

Katechizmus Katolíckej cirkvi o téme svätosti nám hovorí: Cesta k dokonalosti vedie cez kríž. Niet 

svätosti bez odriekania a duchovného boja. Duchovný pokrok vyžaduje askézu a umŕtvovanie, ktoré 

postupne vedú k životu v pokoji a radosti blahoslavenstiev. Sv. Gregor Nyssenský: „Kto vystupuje, 

nikdy sa nezastavuje, znova a znova začína a nikdy neskončí… začínať. Kto vystupuje, neprestáva 

túžiť po tom, čo už pozná“ (KKC 2015). 

Každý z nás túži napredovať v osobnom a duchovnom raste. Chceme viac poznať Pána Ježiša, viac 

ho milovať. Náš špirituál nám často v seminári rozprával: „Pre Milého nič ťažkého“. Z lásky k Ježišovi 

sa zriekam svojho pohodlia, aby som si našiel čas na čítanie Sv. písma a premýšľal o ňom. Aby som 

mal čas na svoju manželku a deti. Aby sme išli spolu na prechádzku, duchovne sa navzájom 

povzbudili, čítali kresťanskú literatúru. Naučili deti vážiť si seba samých a druhých, vnímať seba ako 

dar a poslanie pre druhých, vedieť sa obetovať v prospech druhých. Hovorili o pokušeniach, ktoré 

číhajú na deti: sebectvo, lenivosť, pýcha, atď... Ako voči tomu bojovať, kde sú zbrane na duchovný 

mailto:modlitbyotcov@gmail.com
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boj. Je to pravidelná mesačná spoveď, sv. prijímanie, pravidelná modlitba, strelná modlitba počas dňa. 

Povedať pokušeniu nie, ja s tým nesúhlasím. 

 

Boh nás volá k svätosti. Sväté písmo nás pozýva, aby sme sa stali svätými: „Buďte dokonalí, ako je 
dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48) a „Buďte svätí, lebo ja som svätý“ (Lv 11, 44). 

Svätosť je dar, poverenie a úloha. Svätosť je pre všetkých, lebo súvisí so základným Božím projektom 
o nás. Stať sa svätými neznamená odcudziť sa sebe samému alebo sa vzdialiť svojim blížnym. 
Znamená to žiť svoj život v plnosti a intenzívnej skúsenosti spoločenstva. 

Boh, ktorý sa zjavuje v Kristovi nám hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“; „Dal som vám príklad, 
aby ste aj vy robili tak, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 15). Svätosť nie je teória o morálnej dokonalosti, 
ale život v súlade s Ježišovým životom. 

Volanie k svätosti pre všetkých. Počas storočí mnoho mužov a žien žilo sväto, ale len niektorí boli 

vyhlásení za svätých. Máme mnoho príkladov. Dôležité je stať sa svätými, netreba byť za nich 
vyhlásení. Kanonizovaní svätí znázorňujú akoby priečelie kostola; ale kostol vo vnútri obsahuje mnoho 
vzácnych pokladov, ktoré zostanú neviditeľné.  

Kritériá svätosti, svätého života, evanjeliová duchovnosť ako norma svätosti sa síce vyvíjali a 
upravovali, ale podstata ostáva nemenná. „Pane, ja som úbožiak, ale ty môžeš urobiť zázrak a spraviť 
ma trochu lepším.“  

Pápež František v apoštolskej exhortácii Gaudete et exsultate (O povolaní k svätosti v súčasnom 
svete) hovorí: Pani sa vyberie na trh na nákupy, stretne susedu, dá sa s ňou do reči, a začnú 
kritizovať. Ale táto žena si vo svojom vnútri povie: „Nie, nebudem hovoriť zle o nikom.“ To je krok ku 
svätosti. Potom, doma, sa jej syn chce s ňou rozprávať o svojich fantáziách a ona, aj keď je unavená, 
sadne si k nemu a s láskou a trpezlivosťou počúva. To je ďalšia obeta, ktorá posväcuje. Potom prežije 
okamih úzkosti, ale spomenie si na lásku Panny Márie, vezme ruženec a modlí sa s vierou. To je 
ďalšia cesta k svätosti. Napokon ide po ulici, stretne chudobného a zastaví sa pri ňom, a s láskou sa s 
ním pozhovára. To je ďalší krok vpred. Pretože „svätosť nie je nič iné, než naplno žitá láska“. Preto 
„svätosť sa meria podľa výšky, ktorú Kristus dosahuje v nás, a podľa toho ako – napomáhaní silou 
Ducha Svätého – modelujeme celý náš život podľa jeho života“. 

Svätosť je aj pre teba. Je to blízka, reálna, konkrétna, uskutočniteľná vec. Ba dokonca je to základné 
povolanie. Stať sa svätými nie je ťažké, naopak je to ľahké a po našej ceste svätosti nás očakáva Boh 
v nebi. „To, čo bolo povedané doteraz, neznamená mať malomyseľného, smutného, zatrpknutého, 
melancholického ducha, alebo nízky profil bez energie. Svätý je schopný žiť s radosťou a zmyslom pre 
humor“ (Gaudete et exsultate).  
 
Svätosť nevzďaľuje od vlastných povinností, záujmov, náklonností. Avšak tieto prijíma v láske. Svätosť 
je dokonalosť lásky, a preto odpovedá na základné potreby človeka: milovať a byť milovaný. Natoľko 
svätý, nakoľko ľudský, lebo „nie život má poslanie, ale on sám je poslaním“. Skutočný duchovný život 
je rozkvet ľudskosti. „Treba nám takého ducha svätosti, ktorý preniká samotu aj  službu, intimitu aj 
úlohu evanjelizovať – takým spôsobom, že každý okamih bude prejavom lásky, darovaným pred 
Pánovými očami. Takýmto spôsobom budú všetky okamihy schodíkmi na našej ceste posvätenia“  
(Gaudete et exsultate).  
 
Spolu to je ľahšie. Svätosť a spoločné kráčanie a skúsenosť spoločenstva. 
  
Marián Libič 
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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 úmysel 
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 Marián Libič  
 
 

 

PRÍPRAVA PRED STRETNUTÍM V BADÍNE 

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

Spoločný deviatnik sa budeme tento rok modliť od 13. do 21.10.  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 Badíne 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 Badíne, aby sme tam spoznali naše vlastné poslanie a 

pocítili, ako veľmi nás Boh Otec miluje. Amen. 
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16. národné stretnutie Modlitieb otcov v Badíne 22.-24. októbra 2021 

Tento rok bude národné stretnutie v bývalom kňazskom seminári v Badíne, v Dome Xaver. Dom Xaver 

poskytuje duchovné a ubytovacie služby a veľmi sa hodí pre naše národné stretnutie. Viac informácii 

o tom, ako sa do Domu Xaver dostať, o izbách a cenník môžete nájsť na stránkach 

https://www.xaver.sk/. 

Žiaľ, Dom Xaver nie je celkom bezbariérovo zariadený, ale ak by vám pomohlo bývanie s čo 

najmenším počtom schodov dajte nám vedieť v prihláške. 

Stretnutie v Badíne 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.  

Tento rok bude prebiehať stretnutie v OTP režime Covid automatu, t.j. zúčastniť sa ho budú 

môcť iba zaočkovaní, tí čo prekonali Covid v posledných 180 dňoch alebo testovaní. Aktuálne 

opatrenia podľa covid automatu si môžete nájsť na https://automat.gov.sk/  

Pre nás sú záväzné obmedzenia definované aktuálnymi vyhláškami 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_240.pdf a 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_241.pdf.  

Stretnutie sa bude môcť uskutočniť iba do 2. stupňa  ohrozenia COVID AUTOMAT-u, t.j. do 

bordovej farby. V prípade čiernej farby alebo stopky zo strany štátu alebo RÚVZ  v Banskej 

Bystrici sa toto stretnutie neuskutoční. 

Obmedzenia pre hromadnú kultúrnu akciu v OTP režime:   

 Maximálny počet účastníkov bude 75 pre program 

 Maximálny počet ubytovaných 74. Počet ubytovaných na izbe v OTP režime sú 2 osoby.  

 Potvrdenia – všetci účastníci musia mať pri sebe buď: 

  platný Covid pass alebo  potvrdenie o očkovaní druhou dávkou, ktoré bolo vykonané minimálne 

pred 14 dňami  

  potvrdenie o negatívnom antigénovom  teste  nie staršom ako 48 hodín alebo PCR teste nie 

staršom ako 72 hodín. 

 Pre všetkých účastníkov bude povinné nosenie rúšok (respirátorov) vo všetkých uzavretých 

spoločných priestoroch, t.j. v sálach, kaplnke, na chodbách,  toaletách. Rúško (respirátor) nebude 

vyžadované na izbách. Prosíme o dodržiavanie tohto opatrenia, prineste si prosím aspoň jedno čisté 

rúško na každý deň stretnutia. 

 V OTP režime a v druhom stupni ohrozenia – bordová farba bude aj zákaz konzumácie jedál 

a nápojov v spoločných priestoroch. Objednané jedlo sa bude môcť odobrať a skonzumovať na izbe 

alebo vonku. 

 Prosíme, aby ste sa pred stretnutím nechali pretestovať antigénovým testom aj v prípade, že ste plne 

zaočkovaní alebo ste prekonali Covid v posledných 180 dňoch. Dôvod je zníženie rizika prenosu 

nákazy medzi účastníkmi stretnutia. Objednajte sa prosím na test v mieste vášho bydliska alebo sa 

otestujte samotestom. Ďakujeme. 

https://www.xaver.sk/
https://automat.gov.sk/
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_240.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_241.pdf


                                             
 

5 

 Pre účely trasovania RÚVZ máme povinnosť udržiavať zoznam účastníkov s kontaktnými údajmi, 

t.j. menom, adresou, telefónnym alebo emailovým kontaktom. 

 

PRIHLÁŠKA NA NÁRODNÉ STRETNUTIE OTCOV V BADÍNE 

Prihlásiť sa treba cez prihlasovací formulár do 15.10.2021: 

https://forms.gle/LE8SbqURxmpn171U8 

Účasť na programe národného stretnutia MO bude v uzavretých priestoroch a bez úspešného  

prihlásenia účasť na stretnutí nebude možná. 

Vaša prihláška je platná až po našom spätnom potvrdení, že máte pridelené ubytovanie a po zaplatení 

poplatku. Táto podmienka platí aj pre neubytovaných účastníkov. 

Prednostne budú akceptovaní účastníci prihlasujúci sa na celý pobyt, prihlášky ostatných budú 

akceptované, len keď v poslednom týždni budú ešte neobsadené miesta. 

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 potvrdenie o prijatí prihlášky a výzva na zaplatenie.  Potvrdzovací email 

bude zasielaný priebežne tak ako budú prihlášky v 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.  

Poplatok na zaplatenie si môžete predbežne vyrátať podľa cenníka Domu Xaver 

https://www.xaver.sk/cennik/ . Cena za ubytovanie je, žiaľ, závislá od celkového počtu účastníkov, od 

počtu objednaných nocí a počtu ľudí na izbe približne takto: 

Celkový počet 

účastníkov 

Ubytovaný 

sám 1 noc 

štandard A 

Ubytovaný 

sám 2 noci 

štandard A 

Dvaja na izbe 

1 noc   

štandard B 

Dvaja na izbe 

2 noci  

štandard B 

51 a viac 16 Eur  2 x 15 Eur 14 Eur 2 x 13 Eur 

50 a menej 17 Eur 2 x 16 Eur 15 Eur 2 x 14 Eur 

Jedine štandard C nie je až tak závislý od počtu účastníkov a počtu nocí, tu je poplatok za noc 9 Eur + 

miestna daň. 

Ďalšie poplatky sú: 

  Sála 2 Eur na deň na jedného účastníka 

  Jedlo – plná penzia 13,5 Eur, samostatne raňajky 4,50, obed 5 Eur, večera 4,5 Eur 

  Miestna daň 0,50 Eur za jednu noc 

Celková cena pre účastníka na celý pobyt môže by: 

 štandard A 62 - 64 Eur  (podľa počtu účastníkov),  

 štandard B 58 – 60 Eur (podľa počtu účastníkov),  

 štandard C 50 Eur. 

https://forms.gle/LE8SbqURxmpn171U8
https://www.xaver.sk/cennik/
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Pri vyrátavaní ceny budeme rátať pre samostatne ubytovaných – štandard A, ubytovaných po 

dvojiciach – štandard B a pri tých, čo si zvolia ubytovanie v štandarde C bez ohľadu na to či je sám 

alebo s niekým cenu za štandard C. Prosím, aby ste tolerovali, že z kapacitných dôvodov sa môže 

minúť možnosť ubytovania v štandarde C alebo na samostatnej izbe (samostatných izieb s jedným 

lôžkom je obmedzený počet) a tiež to, že v prípade nižšieho počtu ubytovaných budú všetci zaradení do 

štandardu A, t.j. budú samostatne ubytovaní. Cenu pre účely platby budeme pri prihlasovaní zatiaľ rátať 

podľa predpokladu, že nás bude viac ako 50. V prípade, že by nás bolo menej, sa to doplatí namieste. 

Prosím o čo najskoršie posielanie prihlášok, pretože obsadzovať izby budeme podľa času prihlásenia.  

Pobyt bude potrebné uhradiť  

a)  dopredu, na náš účet v Tatrabanke Tatra banke je: IBAN SK45 1100 0000 0026 1158 2395 

b)  namieste v hotovosti alebo  

c)  dodatočne prevodom po vystavení faktúry z ubytovacieho zariadenia Dom Xaver  

Možnosť platby namieste alebo dodatočne prevodom je určená najmä tým, čo si chcú uplatniť 

preplatenie rekreačného príspevku, keďže Dom Xaver umožňuje za týmto účelom vystavenie faktúry. 

Zvyšných prosíme platiť dopredu na vyššie uvedený účet po našej výzve na zaplatenie. 

Odhlásiť zo stretnutia s tým, že sa vám vráti plná suma, je možné do 18.10., pri odhlásení po tomto 

termíne sa vám vráti zaplatená suma za ubytovanie, poplatok za sálu a miestna daň, nevráti sa suma za 

objednané jedlo. 

Namieste bude možné zakúpiť si nápoje - 0,70 € espresso (zrnková káva zo stroja), 0,90€ espresso s 

mliekom, 0,50 € instatné nápoje (instantná káva, CARO, čaj). 

 

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 

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 Badína  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 emailovú adresu 

a text – kňaz. Ďakujeme!  

Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo nejasnosti, tak nás neváhajte kontaktovať. 

Tešíme sa na vás. Ivan, Petr a otec Marián 

mailto:modlitbyotcov@gmail.com
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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

