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17. Národné stretnutie MO: 11.-13. novembra, Rodinkovo, Belušské Slatiny, 
prihlášky do 4. novembra, deviatnik od 2. do 10. novembra 

 
 
“ Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v 
Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je 
dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!” (1 Sol 5, 16-22).  
 
 
Milí bratia, 
 

naše ostatné národné stretnutia v Rodinkove (2020) a v Badíne (2021) boli poznačené  tieňom 
pandémie. Boli sme nútení obmedziť počet účastníkov na 70 a 75 a viacerí sa ešte z pochopiteľných 
dôvodov odhlásili na poslednú chvíľu. V Rodinkove aj v Badíne sme boli poslednou akciou v danom 
roku, už na druhý deň začínal lockdown. Stretnutia sa však z Božej prozreteľnosti uskutočnili a nikto 
sa na nich nenakazil. Naopak, boli veľmi požehnané aj pri nižšom počte mužov ako sme boli zvyknutí 
z minulosti. 
 
V tomto roku nás začali trápiť iné starosti. Vojna, energie, inflácia, odpad od viery. Toto vše tko je 
dôvodom, aby sme sa ešte tesnejšie primkli k Pánovi. Aby sme kráčali k svätosti, k čomu sme boli 
vyzývaní v Badíne. Tohtoročná téma na Badín prirodzene nadväzuje. Napriek ťažkým časom sme 
vyzvaní, aby sme sa radovali, bez prestania modlili a za všetko vzdávali vďaky. To znamená 
nešomrali, nesťažovali sa a nesmútili, ale boli svedkami nádeje. Nie je to jednoduché, však? Samému 
isto nie. V spoločenstve iných mužov, odhodlaných kráčať s Bohom, je to ale ľahšie. Boh naše 
spoločenstvo posväcuje a dotýka sa aj jednotlivcov v hĺbke ich srdca. Chceme vás všetkých (osobitne 
nových) pozvať, aby ste prišli do Rodinkova a nechali sa prekvapiť štedrosťou nášho nebeského Otca. 
Pamätáte sa na pesničku „Poďme chváliť ho“? V prvej slohe sú verše 
 
Vystúpme tam na Sion, Boží svätý vrch, 
sme mocné vojsko čo chce chváliť Ho.  
 
Tešíme sa na všetkých bojovníkov. Naše rodiny, farnosti, naša krajina, nás potrebujú. 
 
Ivan, Petr a Marian 
 

 
Vďačnosť v našom každodennom živote 
 
Henry Nouwen povedal: „Vďačnosť je najplodnejší spôsob, ako prehĺbiť svoje vedomie o tom, že tu nie 
sme náhodou, ale ako výsledok Božieho rozhodnutia.“ Vďačnosť nás učí, že náš život nie je 
výsledkom náhody alebo omylu. Ukazuje nám, že náš život má zmysel. Odhaľuje nám, že Pán Boh 
má s naším životom nejaký zámer. V biblii čítame, aby kresťania ďakovali Bohu za všetko, alebo 
presnejšie vo všetkom ďakujte… buďte vďační za každých okolností… 1 Sol 5,18. 
 
Ale ďakovať nie je ľahké, aj to sa treba učiť. Vďačnosť, to nie je nejaký spontánny, automatický cit, 
ktorý nám spadne z neba. Vyžaduje poznanie, cítenie a konanie zároveň. Lebo do autentickej 
vďačnosti je vždy zapojený celý človek. V praxi to znamená, že potrebujeme aktívne hľadať fakty pre 
vďačnosť, ktoré nám potom rozohrejú srdce a pohnú našu vôľu správnym smerom. Každý deň máme 
za čo ďakovať. Je správne, že chceme všetko pokladať za dar, milosť, ktoré volajú po vďačnosti. 
Vtedy vďačnosť sa stáva najúčinnejšou prosbou o nové dary a milosti ako to hovorí sv. Terézia 



 

2 

Ježiškova. Vďačnosť môžeme prejaviť úsmevom, slovom, modlitbou, podanou rukou je často viac ako 
nejakým darom. 
 
Na ceste k vďačnosti mi pomohol môj vlastný otec. Veľa rokov sa pýtal kňazov, ľudí okolo seba v čom 
spočíva Božia vôľa. Denne čítal sv. písmo a raz objavil v 1 Sol 5, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to 

je Božia vôľa... Mal obrovskú radosť, ktorá aj nás všetkých obohatila. Doteraz si na tieto jeho slová 
živo spomínam. Keď môj otec už bol nevládny počul som ho ako hovoril, Bohu vďaka za všetko. Učil 
som sa aj ja takejto vďačnosti.  
 
V biblii čítame, že p. Ježiš pri poslednej večeri vzal chlieb dobrorečil. Aj Boží Syn ďakoval. Ester 
ďakovala Bohu keď mala predstúpiť pred kráľa, Pavol a Sílas keď boli vo väzení, vzdávali Bohu 
vďaku, P. Mária pri návšteve Alžbety bola naplnená vďačnosťou, aké veľké veci jej urobil.   
Aj my máme za čo ďakovať. Nech neprejde deň že by sme zabudli poďakovať Bohu za jeho lásku a 
dobrotu s akou sa o nás denne stará. 
 
Marian Libič, farár 
 
 
 
Regionálne stretnutie MO východ v Dvoriankach pri Sečovciach.  
Téma: Duch Svätý v živote otca rodiny  
 
Východ mal tretie regionálne (pocovidové) stretnutie MO dňa 5.6.2022 v Dvoriankach pri Sečovciach. 
Program: spoveď, Liturgia, obed, prednáška, skupinky, MO a svedectvá, agapé, celé popretkávané 
hudbou, radosťou, vynikajúcim jedlom a pitím, taká predchuť raja. Stretko pripravila skupinka Janka 
Macka z Dvorianok a okolia. Ja som mal na starosti pozvanie. Poslali sme pozvánku na okolo sto 
mailových adries. Spätná väzba bola -pocovidová- do 30 otcov. Napriek tomu to bol nádherný deň. V 
krásnom počasí sme s domácimi oslávili Zoslanie Ducha Svätého. Jaro s Milanom, Marošom a ďalšími 
spestrili deň hudbou a piesňami. Pred agapé to vypeckovali tak, že sme tancovali ako Dávid.  
(viď video: https://drive.google.com/file/d/1sZP8c1Q3vmZ2_jw5KUa78YxYiq_BCszC/view) 
 
Po spovedi, liturgii a výbornom obede mal prednášku otec Peter Labanič z Nového Ruskova, otec 4 
detí, manžel, kňaz. Bolo to jeho osobné svedectvo o konaní Ducha Svätého v jeho živote. Veľmi 
úprimné, jednoduché, povzbudzujúce. Ako ho Duch Svätý viedol na ceste viery, na ceste manželstva 
a otcovstva a v každodenných bežných situáciách, do ktorých On chce prísť, len či Ho my 
pozývame.(?!) 
 
Potom sme sa zdieľali v skupinkách, mali sme spoločné MO s výkladom pre nových otcov, 
svedectvami, a na záver nádherné agapé. O naše jazýčky sa staral najmä otec Miki a manželky Janka 
a Petra, s obsluhou pomohli aj Jankove dcéry. Ďakujeme touto cestou všetkým, čo sa podieľali na 
organizovaní krásneho stretnutia otcov s Otcom skrze Ducha Svätého a v mene Ježiša Krista nášho 
Spasiteľa! 
 
Jano Hudáček 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1sZP8c1Q3vmZ2_jw5KUa78YxYiq_BCszC/view
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                                                       stretnutie MO východ 
 
 
Regionálne stretnutie MO sever v Žiline.  
Téma: Modlitba 
 
Stretnutie MO za oblasť Žilinská diecéza, Orava a Liptov sa uskutočnilo 31. mája o 18:00 v kostole 
Božieho milosrdenstva v Žiline na Hájiku. Na programe bola sv. omša, príhovor duchovného otca 
Ľuboša Václavka MSSCC, Modlitby otcov a záverečné agapé.  
 
Otec Václavek hovoril o dôležitosti modlitby. S odstupom času mi v pamäti utkveli dve myšlienky, ktoré 
na mňa veľmi živo zapôsobili: pokiaľ nebudeme viesť autentický život osobnej modlitby, naše 
spoločenstvá a celá Cirkev budú plné kresťanov, ktorí budú stále potrebovať uzdravenie, za ktorých sa 
niekto bude musieť neustále modliť, ktorí nebudú stáť na vlastných nohách a zo spoločenstva alebo 
Cirkvi budú len čerpať. My však máme čerpať z osobného vzťahu s Bohom a v spoločenstve/Cirkvi 
radostne rozdávať a byť takto obohatením a cenným pokladom pre bratov a sestry. Druhá myšlienka 
sa týkala práve rozvíjania osobnej modlitby. Náš prístup k Bohu by mal byť niečo ako postoj 

mládenca, ktorý dvorí svojej milej.  V tom, ako po ňom túžime, ako sa mu zverujeme, ako sa k nemu 
ponáhľame, ako mu ďakujeme a ako sa radujeme z jeho prítomnosti.  
 
Na stretnutí bolo 50 mužov zo žilinských skupiniek, z Rajeckých Teplíc, Rajca, Prečína, Martina, 
Prievidze, Čadce a z oravského Zákamenného. Dozvedeli sme sa, že práve v Zákamennom majú štyri 
skupinky Modlitieb otcov a do jednej chodí aj starosta obce. Celé stretnutie bolo veľmi povzbudzujúce, 
vďaka Ti, Pane!  Ivan zo Žiliny 
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                                                         stretnutie MO sever 
 

 
Regionálne stretnutie MO západ v Nových Zámkoch.  
Téma: Svätý Jozef – inšpirácia pre každého muža  
 
Na sobotu 18.6.2022 sme dostali pozvánku na oblastné stretnutie MO Západ do Nových Zámkov. 
Sobota, taký skvelý deň na prácu v záhrade, potrebujem ešte aj niečo zabetónovať, cez týždeň sa nič 
nestíha. Čo ten Pali Kuruc zase vymýšľa :-)  Ale kto nebol môže naozaj ľutovať. Nielen Pali ale najmä 
Pán Ježiš nás pozval všetkých zhruba 25 chlapov čo tam boli na stretnutie s Ním. Lebo čo Bohu dáš z 
úprimného srdca, najmä svoj čas, tak Pán Boh dokáže premeniť na niečo skvelé. 
Skvelá bola prednáška pána farára Mariána Libiča. Žehnajte svoje deti, vždy im dajte krížik na čelo 
keď odchádzajú z domu - hovoril. Zdôrazňoval, že hlavný cieľ otca je dostať sa s celou rodinou do 
neba, on ich tam musí doviesť. Postaviť dom, zarobiť veľa peňazí alebo mať skvelú kariéru je síce 
pekné, ale aj tak to tu všetko ostane a tam na druhej strane nám to moc platné nebude. Ďalšia úžasná 
myšlienka z jeho prednášky bola, že strach u muža končí vtedy keď odumrie sebe. Svojim chúťkam, 
plánom, túžbam. Je tiež potrebné prijať kríž starnutia, keď už nie som taký výkonný ako voľakedy a 
odovzdávať to pod Ježišov kríž. Odpustenie bola ďalšia téma, čo pán farár rozoberal – je dôležité 
prosiť o odpustenie vždy ako prvý, aj keď si myslím, že ja mám pravdu. 
 
Nasledovali klasické modlitby otcov aj so zdieľaním. Úžasné postrehy a svedectvá chlapov, čo oni 
prežívajú vo svojich skupinkách doma či v bežnom živote. A najmä, že príspevky boli absolútne 
spontánne, nič dopredu pripravované. A do toho chvály hudobníkov gitaristov a spevákov, plus video 
na plátne. Nasledoval ruženec, sv. omša a agapé na fare. 
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Vďaka vám chlapi z Nových Zámkov, Senca, Podhájskej, Malých Vozokán, Moravy, Nitry či Topoľčian. 
Verím, že ak Boh dá, tak o rok by mohli organizátori to opäť "spískať" v tom istom čase a na tom istom 
mieste.  Ivan z Nitry 

 

 
                                                           stretnutie MO západ 

 

 

17. Národné stretnutie MO v Rodinkove 11.-13.11.2022 

 

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. 

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, 

https://rodinkovo.webnode.sk/kontakt/
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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, v sobotu poobede zvykneme mávať krížovú cestu a svätú 

omšu mimo areálu Rodinkova, napríklad jednu sobotu sme putovali na Kríž Butkov. 

 

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 Rodinkova 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  

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

Spoločný deviatnik sa budeme modliť od 2. do 10. 11..  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 

mailto:modlitbyotcov@gmail.com
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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. 

 

PRIHLÁŠKA NA NÁRODNÉ STRETNUTIE OTCOV V RODINKOVE 

Prihlásiť sa treba priamo do Rodinkova a to cez nasledujúci prihlasovací formulár do 4.11.: 

https://forms.gle/VUU212D8VdThoCBGA 

Účasť na programe národného stretnutia MO bude možná iba po úspešnom prihlásení. Prosíme 

o prihlásenie aj účastníkov, ktorí prídu iba na sobotu. Vrelo však odporúčame celý pobyt – zo 

skúsenosti vieme, že Pán veľmi požehnáva celý tento čas, ktorý mu na stretnutí venujeme. Preto tiež 

odporúčame mu odovzdať celý tento čas aj nás samých na tomto stretnutí. 

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.  

Formulár umožňuje rezervovať si miesto v konkrétnej izbe. Niektoré postele sú poschodové prípadne 

kratšie, treba si to skontrolovať vo formulári, prípadne sa opýtať – napísať do Rodinkova. 

Pre kňazov budú rezervované samostatné izby na druhom poschodí. Tieto izby sa nenachádzajú vo 

formulári, preto kňazov prosíme, aby namiesto konkrétneho čísla izby vyplnili text „Kňaz”. Ďakujeme. 

V prípade ak potrebujete kúpeľňu a WC pre vozíčkarov, treba do uviesť v poznámke. 

 

Poplatok na zaplatenie si môžete vyrátať podľa objednaného pobytu a stravy. Ceny sú nasledujúce: 

Celý pobyt:   2 noci + 2 x plná penzia  58 Eur (ubytovanie v 3-posteľovej izbe) 

Jednotlivo:   ubytovanie 1 noc  16 Eur (3-posteľová izba),   strava - plná penzia 1 deň 12 Eur + sobota 

poobede občerstvenie 2 Eurá,  

Samostatne jedlo - raňajky 3 Eurá, obed 5 Eur, večera 4 Eurá 

Doplatok za samostatnú izbu: 8 Eur / noc. 

Doplatok za izbu pre dvoch je 5 Eur / noc pre každého z dvojice. 

Zníženie ceny pre 4 posteľové izby - 12 Eur / noc pre každého. 

Zníženie ceny pre 5 posteľové izby - 9 Eur / noc pre každého. 

 

https://forms.gle/VUU212D8VdThoCBGA
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Prosíme, aby ste sa dopredu dohodli, ako budete spať, ak cestujete viacerí a chcete bývať spolu. Ak si 

nevyberiete konkretnu izbu, priradí vám ju Rodinkovo. 

 

Potvrdenie potvrdenie prihlášky z Rodinkova: 

Po odoslaní prihlášky by mala každému účastníkovi prísť automatická odpoveď. Ak by neprišla, treba 

si preveriť, kde nastal problém napr. cez info@rodinkovo.sk 

 

Výzvu k platbe bude Rodinkovo posielať niekoľko dní pred začiatkom podujatia. 

Sumu treba zaplatiť na účet v Rodinkove: 

 platby zo Slovenska a Česka: SK30 0900 0000 0051 9533 2752 (SLSP)  

 pre platby z Česka je možné použiť aj účet Fio banky: 2000259281/2010 

 platba poštovou poukážkou na adresu: 

Familiae Locum - Rodinkovo, n.o., Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina  

 

Do poznámky platby  uveďte vaše meno, priezvisko a dátum konania národného stretnutia MO, t.j. 11.-

13.11. Celú sumu za objednaný pobyt a stravu je potrebné uhradiť ešte pred stretnutím v 

Rodinkove a to najneskoršie do 7.11. Odhlásiť zo stretnutia s tým, že sa vám vráti plná suma, je 

možné do 7.11., pri odhlásení po tomto termíne sa vám vráti zaplatená suma za ubytovanie. 

 

Nová registrácia skupinky a člena MO 

Od začiatku tohto roku prebieha registrácia kontaktov na skupinky a členov MO. Zatiaľ sa registrovalo 

31 skupiniek a 29 členov MO.  Prosíme o doplnenie najmä skupiniek, aby sme vás mohli adresne 

oslovovať. Informácie o registrácii sú na stránke https://www.modlitbyotcov.sk/pages/contact.htm  

Ďakujeme! 

 
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 

https://www.modlitbyotcov.sk/pages/contact.htm
mailto:modlitbyotcov@gmail.com

