
                                           Modlitby otcov                                                  spravodaj č.5, september 2005

„Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu 
a hádok“    (1 Tim 2,8)

Milí bratia,

pripravovaná  návšteva  koordinátora  Modlitieb  otcov  vo  svete,  diakona  Mauricea  Williamsa 
z Anglicka,  pomaly  nadobúda  konkrétnu  podobu.  Maurice  priletí  na  Slovensko  13.  októbra 
(štvrtok), aby s nami strávil jeden celý týždeň. Veľmi radi by sme využili túto vzácnu príležitosť na 
stretnutie so všetkými otcami, ktorí cítia Pánovo volanie k spoločnej modlitbe, aby sme sa mohli 
navzájom povzbudiť.  Chcem sa dnes s Vami podeliť o radostnú nádej, že Boh pripravuje pre 
mužov na Slovensku (a  možno na celom svete)  zaujímavé veci.  Túto  nádej  som nadobudol 
z listov,  ktoré  dostávame  od  Vás,  zo  stretnutí,  ktoré  sme  mali  s niektorými  skupinkami, 
z vyslyšaných  modlitieb.  S úžasom  som  zistil,  že  muži  zapálení  pre  svoju  vieru  nevyhynuli, 
naopak, pribúdajú a máme spoločnú túžbu pozvať Pána do našich životov, aby nás premieňal, 
viedol, posilňoval a urobil z nás opory našich rodín. Veríme, že On má moc meniť to, čo my sami 
nedokážeme. Potrebuje však naše pozvanie. Toto pozvanie mu môžeme dávať denne, ale  14. a 
15. októbra mu ho môžeme dať pri osobitnej príležitosti – pri púti Modlitieb otcov na Skalku pri 
Trenčíne, prvom celoslovenskom stretnutí MO, za prítomnosti nášho koordinátora Mauricea. 
Skalka je miestom, na ktorom pôsobil prvý svätec slovenskej národnosti, sv. Benedikt, a jeho 
učiteľ sv. Andrej-Svorad.  Obaja svätci boli známi tým, že tvrdo pracovali a zároveň sa dokázali 
veľa modliť a postiť. Na Skalke ich budeme prosiť o požehnanie pre všetkých tvrdo pracujúcich 
slovenských otcov, fyzických aj duchovných, aby nezaostávali ani v modlitbe.

Predpokladáme, že prídu otcovia z viacerých skupiniek (na Slovensku ich máme momentálne 20) 
a samozrejme  aj  ďalší  muži,  ktorí  o MO možno ešte  veľa  nevedia.  Stretnutie  začne v piatok 
14.10.  večer,  pravdepodobne  medzi  18:00-19:00  v kláštore  redemptoristov  v Kostolnej  pri 
Trenčíne. Predpokladaný program: 
14.10.  sv. omša, večera, zdieľanie + svedectvá, diskusia s Mauriceom (a navzájom)
15.10.  raňajky v kláštore, presun na Skalku, sv. omša, Mauriceova prednáška, modlitby otcov, 
svedectvá, predpokladaný záver 13:00 – 14:00. 
Cena večere a raňajok a ubytovanie v kláštore má byť 250-300 Sk. Z technických dôvodov je 
nutné priniesť  si  vlastné posteľné  prádlo.  Musí  nás  byť  najmenej  20 a maximálne 40 (čo sa 
kláštora týka), preto Vás chceme povzbudiť, aby ste prišli, ak môžete, už v piatok večer (ak to 
nejde, samozrejme budeme radi, keď prídete priamo na Skalku v sobotu ráno). Ak budete mať 
chuť,  môžeme si  spolu  aj  zaspievať,  takže  si  pokojne  prineste  hudobné  nástroje.  Pokiaľ  sa 
rozhodnete  do  Trenčína  prísť,  neváhajte  a dajte  nám vedieť  do  30.  septembra  na  tel.  čísle 
041/566 2156 (Ivan) a 0903/623963 (Petr), prípadne na e-mail: Modlitby_Otcov@post.sk.
Ďalšie informácie pošleme v novom spravodaji (č.6) po 30. septembri.

Okrem celoslovenského stretnutia v Trenčíne (Skalka, Kostolná), plánujeme navštívíť tiež
Bratislavu, Trnavu, Nové Zámky (NZ), Žilinu a jedno mesto na východe, kde sa uskutočnia kratšie 
stretnutia, ktorých programom bude Mauriceova prednáška a modlitby otcov.  Keďže 14.-15. 10. 
budeme v Trenčíne, náš návrh je,  aby 13.10. večer bolo stretnutie v Trnave, 16. 10. v Žiline, 
17. na východe, 18. v NZ a 19.10. v Bratislave.  Bližšie informácie budú v spravodaji č.6.

Na záver by som vás chcel poprosiť o modlitbu a pôst na úmysel Mauriceovej návštevy. Aby 
priniesla ovocie v podobe mužov plných moci a vnútornej sily, ktorá na nich zostúpi skrze 
modlitbu. 5.10. sa začneme modliť deviatnik k Duchu Svätému.
Ivan
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EUCHARISTIA  –  TAJOMSTVO VIERY  A  MILOSRDENSTVA

Všetci veríme, že Sv. Otec Ján Pavol II. nás neustále duchovne sprevádza svojou prítomnosťou, 
v tomto  roku  Eucharistie,  vyhlásenom  vo  svätej  Cirkvi  práve  za  jeho  pontifikátu.  Vo  svojej 
encyklike  Cirkev žije z Eucharistie  sa  nám všetkým  opäť prihovára: 
„Túžim  ešte  raz  pripomenúť  túto  pravdu,  skláňajúc  sa  s vami,  moji  najmilší  bratia  a sestry, 
v adorácii pred týmto tajomstvom: veľkým tajomstvom, tajomstvom milosrdenstva. Čo viac mohol 
Ježiš pre nás urobiť?  Skutočne,  v Eucharistii  nám  prejavuje  lásku,  ktorá  je „ až do krajnosti“, 
lásku, ktorá nepozná mieru.“ ( porov Jn 13,1) Cirkev takto prijala Eucharistiu od Krista, svojho 
Pána, nie ako jeden, spomedzi mnohých cenných darov, ale ako dar  par excelance,  lebo je to 
Kristov dar seba samého, jeho osoby, v jej svätej ľudskosti, ako aj jeho diela spásy. Keď Ježiš 
ustanovoval  túto  sviatosť, nepovedal  len  „ toto je moje telo“ , „ toto je moja krv“, ale dodal: 
„ ktoré sa obetuje za vás...,  ktorá sa vylieva za vás“ ( porov. Lk 22, 19-20) čím navyše vyjadril ich 
obetnú hodnotu v náš prospech.  
Účasť na Eucharistii,  ako živote a milostiach tajomného tela Kristovho nadobúdame dvojakým 
spôsobom, v navzájom dopĺňajúcich sa úkonoch. Sú to Svätá omša a adorácia pred Nasvätejšou 
sviatosťou oltárnou. Sv. Omša je súčasne a neoddeliteľne obetnou pamiatkou, v ktorej pretrváva 
obeta kríža a zároveň posvätnou hostinou účasti na Pánovom tele a jeho krvi. Cirkev neustále 
žije z vykupiteľskej obety a pristupuje k nej nie len prostredníctvom spomienky, plnej viery, ale aj 
skutočným  kontaktom,  pretože  táto  obeta  sa  stáva  súčasnou,  sviatostne  sa  sprítomňuje 
v každom spoločenstve, ktoré ju obetuje rukami vysväteného služobníka.
Úcta, ktorú vzdávame Eucharistii mimo svätej omše, je rovnako neoceniteľnou hodnotou v živote 
Cirkvi. Takáto úcta je úzko spojená so slávením eucharistickej obety. Kristova prítomnosť pod 
eucharistickým spôsobom uchovávaným po sv.omši pochádza zo slávenia tejto obety a vedie 
k sviatostnému i  duchovnému spoločenstvu,  zvlášť  Eucharistický  kult,  vystavenie Najsvätejšej 
sviatosti,  ako  aj  spočinutie  v adorácii  pred  Kristom.  Sv.  Otec  v spomínanej  encyklike  ďalej 
dodáva: „Je krásne, keď môžeme spočinúť na Ježišovej hrudi ako milovaný učeník ( porov. Jn 13, 
25  )  a  nechať  sa  preniknúť  nekonečnou  láskou  jeho  srdca.  Ak  má  dnešné  kresťanstvo 
charakterizovať  predovšetkým  „umenie  modlitby“,  ako  potom  necítiť  novú  potrebu  dlhšie  sa 
utiahnúť  v duchovnom  rozhovore,  v tichej  adorácii,  postoji  lásky  pred  Kristom,  prítomným 
v Najsvätejšej  sviatosti?  Koľkokrát,  moji  milovaní  bratia  a  sestry,  som  mal  túto  skúsenosť  a 
načerpal som z nej silu, potechu a podporu.“
Upieraj  svoj zrak len na neho, hovorí  Sv. Ján z kríža,   lebo v ňom som uložil  všetko, slová i 
zjavenie.  V ňom nájdeš  viac  než  žiadaš  a  po  čom túžiš.  On je  celé  moje  slovo,  celá  moja 
odpoveď, celé moje  videnie, celé moje zjavenie...   „V ňom sú  skryté  všetky  poklady múdrosti a 
poznania“ ( Kol 2,3 ). Tieto poklady múdrosti budú pre vás omnoho hlbšie, sladšie a užitočnejšie, 
ako všetko čo si prajete vedieť... „ V ňom  telesne prebýva celá plnosť božstva ( Kol 2,9 ).  Do 
školy kontemplácie Kristovej tváre pristupujme vždy v prítomnosti Kristovej matky. „Kontemplácia 
Krista má v Márii neprekonateľný vzor. Synova tvár patrí jedinečným spôsobom Márii. V jej lone 
bol predsa utvorený a od nej dostal ľudskú podobu, ktorá poukazuje na ešte väčšiu duchovnú 
blízkosť. Ešte nikto sa nikdy nevenoval kontemplácii Kristovej tváre tak verne ako Mária. Oči jej 
srdca sa obrátili  na Ježiša už pri  zvestovaní,  keď ho počala mocou Ducha Svätého.  Máriine 
rozjímanie je predovšetkým spomínanie,  chápané v  zmysle spomienky  sprítomňujúcej  Božie 
diela, uskutočnnené a naďalej konané v celých dejinách spásy.  Pán Ježiš vysvetľuje celý dôvod 
svojej prítomnosti skrze Eucharistiu medzi nami, slovami odovzdanými sestre Faustíne: „Túžim 
sa zjednotiť s ľudskými dušami, mojou radosťou je spájať sa s dušami  (...)“.  Keď prichádzam 
v Eucharistii do ľudského srdca, mám ruky plné milostí a túžim nimi naplniť ľudskú dušu, ale duše 
si ma nevšímajú, nechávajú ma samého, a zaoberajú sa niečim iným. Ó ako mi je smutno, že 
duše nepoznali lásku.  Ach ako ma bolí, keď sa duše tak málo spájajú so mnou v Eucharistii. 
Čakám na duše a ony sú ku mne také ľahostajné. Milujem ich tak nežne a ony mi nedôverujú. 
Chcem ich  zasypať  milosťami  –  ony  ich nechcú prijať.  Zaobchádzajú  so mnou ako s niečim 
mŕtvym, a pritom mám srdce plné lásky a milosrdenstva.  
Nech sa pre nás stane toto slovo neodolateľným, aby sme ho nikdy neodmietli. Nech nám nie je 
na odsúdenie ale pre  našu spásu i pre spásu tých, ktorých sa Boh rozhodol svojou láskou spasiť 
skrze  nás.  A  k tomu  vám  milí  otcovia  s láskou  a  veľkou  úctou  na  záver  posielam  svoje 
požehnanie + Amen.  kňaz - otec Ivan Ď. 
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Eucharistická liturgia (svedectvo)

Nie je to tak dávno, čo sa vo mne ozvali výčitky, prečo sv. omšu neprežívam s podobnou 
radosťou ako modlitbu. Usúdil  som, že to môže byť preto, lebo nerozumiem celkom dobre 
všetkému, čo sa tam deje. A to je vážna vec. Milosti sa ťažšie vylievajú tam, kde chýba chápanie. 
A tak sa začal môj výskum. Tu sú jeho výsledky. 
     Prvý jednoduchý objav, ktorý som urobil, bolo zistenie, že sv. omša je vlastne modlitba. Jej 
centrálna časť sa dokonca nazýva eucharistická modlitba (body č.2 až 8 v diagrame priebehu 
eucharistickej liturgie, viď nižšie). Jasne sa v nej dajú rozpoznať ďakovania, chvály a prosby, 
všetko typické prvky modlitieb v spoločenstve. Bohu Otcovi ďakujeme za Ježiša v prefácii (bod 
č.2), naša vďaka sa rýchlo mení na mohutné chvály „Svätý, svätý, svätý je Pán ...“ (bod č.3) a 
tesne pred vrcholom sv. omše odznejú naše prosby za Cirkev (bod č. 7). 
      Eucharistická modlitba je však viac ako bežná modlitba. Je to sviatosť. Po vďake a chvále 
Otcovi (body č. 2,3) prichádza na scénu Duch Svätý (bod č.4), aby svojím pôsobením premenil 
chlieb a víno na Pána Ježiša. Ježiš je skutočne prítomný. Môžeme na neho hľadieť, na Jeho Telo 
a Krv. Stáť Bohu tvárou v tvár. Je to také silné tvrdenie, že  sa stalo kameňom úrazu: niektoré 
protestantské cirkvi to nedokázali prijať. Ale Ježiš je prítomný. Jeho príchod sa udeje podľa 
východných cirkví už počas prvého vzývania  Ducha Svätého (bod č.4). V našej Cirkvi sa 
prikláňame k tomu, že je to počas ustanovenia/premenenia (bod č. 5). Každopádne, Ježiš je tam. 
A s ním osobitné milosti pre tých, ktorí po nich túžia.
     Ďalej, prítomný na sv. omši je nielen Ježiš, ale aj Jeho obeta za nás (body č. 5-8, resp. až 12). 
Obeta, ktorú slávi kňaz na našom oltári, nie je o nič menšia ako tá, ktorá sa udiala na Poslednej 
večeri a na Golgote. Preto, lebo je to tá istá obeta. Vždy, keď sa slávi Eucharistia, nech je to 
kdekoľvek a kedykoľvek, vždy je to jedna a tá istá udalosť, ktorá prekročí hranice času a priestoru 
a nám, ktorí sme na Slovensku, umožní sláviť Ježišovu obetu spolu s Jeho apoštolmi, Pannou 
Máriou, všetkými svätými a ďalšími bratmi a sestrami.  Takpovediac v priamom prenose sa na sv. 
omši  uskutočňuje naše vykúpenie. Boli sme vyhnaní z raja a anjeli nám zatarasili cestu k stromu 
života. Ježiš však zaplatil za nás plnú cenu a cesta späť do raja je voľná.  
     Ale stále to nie je všetko. Nielenže sme prítomní (ako diváci) na Ježišovej obeti, ale sa k nej aj 
aktívne pripájame. Dopĺňame Kristovu obetu o našu vlastnú obetu a stávame sa tak súčasťou 
jednej veľkej obety celej Cirkvi. Deje sa to mocou Ducha Svätého, ktorého vzývame, aby nás 
združil v jedno a urobil z nás ustavičnú obetu (bod č. 6).  Úprimne priznávam, že som si doposiaľ 
neuvedomoval, že na sv. omši sa obetujem aj ja. Ešte tak nejaké dary (chlieb, víno, ovocie), ale 
celého seba ? Aleluja !
     No a potom to príde. Skutočný vrchol. „Skrze Krista, s Kristom, a v Kristovi, máš Ty Bože Otče 
všemohúci, v jednote s Duchom Svätým ...“ celé spoločenstvo sláviace Eucharistiu sa ako jedna 
veľká obeta na čele s Ježišom, zjednotená Duchom Svätým, pozdvihne smerom k Otcovi (bod č. 
8). Prežívame kúsok budúcej slávy. Amen, amen, amen !    (Ivan)

Priebeh eucharistickej liturgie:

1.  Príprava obetných darov
2.  Prefácia     “Pán s vami – I s Duchom tvojím
                       Hore srdcia – Máme ich u Pána
     Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu – Je to dôstojné a správne …”
3.  Sanktus   “Svätý, svätý, svätý je Pán …   Hosana na výsostiach”
4.  Prvé vzývanie Ducha Svätého (1. epikléza)
    “Naozaj si svätý a právom Ťa chváli každé stvorenie …
     … láskavo posväť svojím Duchom tieto dary …”
5.  Ustanovenie (premieňanie)   „V tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb ...“
6.  Druhé vzývanie Ducha Svätého (2. epikléza)  „Nech nás v jedno združí Duch Svätý ...  Nech Duch
     Svätý urobí z nás ustavičnú obetu  pre teba ...“
7.  Prosby za Cirkev, za biskupov, za zomrelých, za nás samých, 
     aby sme zdieľali večný život so spoločenstvom svätých.
8.  Povznesenie všetkého k Otcovi, skrze Syna v Duchu Svätom (vrchol sv. omše)
     „Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty Bože Otče všemohúci 
     v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov ... “
9.  Otče náš      10. Znak pokoja     11. Lámanie chleba       12. Prijímanie
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Obnova s R. Rohrom, Podskalie, máj 2005

Viacerí z MO sme sa stretli v máji tohto roku na mužskej duchovnej obnove s Richardom Rohrom 
v Podskalí pri Považskej Bystrici. R. Rohr je františkánsky kňaz a už dlhé roky sa venuje mužskej 
spiritualite. Napísal aj viacero kníh, z ktorých u nás vyšli napríklad Divý muž alebo Adamov 
návrat. Na Slovensku bol prvýkrát, ale častejšie chodí napríklad do Čiech, kde už sa konalo 
viacero "Víkendov pre mužov". K nám ho pozvala skupinka mužov z Manželských stretnutí, ktorí 
sa rozhodli aj vytvoriť stránky www.spiritualita.sk venované mužskej spiritualite. 

Rohr bol pre nás veľkým otáznikom. Ako sa podobá spiritualita, ktorú predstavuje s tou 
našou? Neboli sme si istí, ale cítili sme, že sme pozvaní, aby sme sa o tom sami presvedčili. 
Modlili sme sa za to, aby ten víkend bol naplnený presne tým, čo chce náš Pán. Plní očakávaní 
sme sa vydali spoločne do Podskalia a započúvali sme sa do prednášok o zmysle a posvätnosti 
utrpenia, o pravom a nepravom Ja, o dvoch cestách premenenia - ceste modlitby a ceste 
utrpenia, o duchovnej ceste muža. Keď sme počúvali o nutnosti úplného  odovzdania - vydania 
sa do rúk Božích, vedeli sme, že sme doma. Zdalo sa mi, že Rohr samotný nepripravoval témy 
prednášok, ale že sám Pán bol s nami a viedol Rohra k tomu, aby nám odovzdal v tak krátkom 
čase to najdôležitejšie, čo sme mali počuť. Ivan mal príležitosť osobne sa porozprávať s R. 
Rohrom a odovzdať mu našu knižôčku MO.

Najväčším povzbudením pre nás bolo stretnúť sa s viacerými otcami z MO - z Bratislavy, 
Haláčoviec, Trenčína a Žiliny. Pri táboráku sme mali čas sa spolu zblížiť a porozprávať o našich 
skúsenostiach z modlitieb, skupiniek MO aj o iných bežných veciach. Rozprávali sme sa aj o 
možnom príchode Mauricea k nám na Slovensko a o nápadoch ako zorganizovať tento pobyt. 

Petr

Kontakt na Modlitby otcov:
Ivan Melo                   Petr Maxa
Stodolova 12              Modlitby_Otcov@post.sk
010 15 Žilina

Kontakt na Modlitby matiek:
Jana
Modlitby matiek z komunity Útecha
P. O.Box 137
850 00 Bratislava 5
Tel./fax: 02/63814054

Milí otcovia, pokiaľ s nami zdieľate záujem o spoločné modlitby otcov, napíšte (alebo mailujte) 
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.
Pokiaľ chcete prispieť na naše aktivity, číslo nášho účtu v Tatrabanke je: 2615842617, kód banky 
1100.
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