
                                           Modlitby otcov                                                  spravodaj č.6, október 2005

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

Milí bratia,
úprimne sa tešíme, že toľkí z vás majú záujem o stretnutia pri príležitosti Mauricovej návštevy na 
Slovensku.  Mnohí  sa  priamo  podieľate  na  ich  organizácii  a za  vašu pomoc  sme  vám veľmi 
vďační. Bez nej a bez Božieho požehnania by sme sa ďaleko nedostali.  Na púť na Skalku je 
momentálne prihlásených vyše 40 otcov. Upozorňujeme tých, ktorí si ešte neobjednali obed na 
sobotu,  že pôjde o poriadny chlapský guláš,  ktorý  by ste si  nemali  nechať ujsť.  Od 5.10.  sa 
modlíme  deviatnik  k Duchu  Svätému,  aby  viedol  naše  stretnutia  a ochraňoval  nás,  osobitne 
Maurica  (prvý deviatnik sa modlili apoštoli s Pannou Máriou od Ježišovho Nanebovstúpenia po 
Turíce). Sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Benediktovi  určite urobíme veľkú radosť,  ak pridáme aj 
nejaký pôst (s reťazami na tele však opatrne !).
Nech Pán žehná vás i vaše rodiny. Na stretnutie s vami sa tešia

Ivan a Petr

Program stretnutí:
13.10. Trnava, 18:30 v kostole sv. Anny, kontakt: Michal Táčovský, 0903/788 147
14.10. púť MO, 1. časť  – o 18:00 v kláštore redemptoristov v Kostolnej pri Trenčíne,      
                                   kontakt: Peter Sedlák, 0903 413 417
15.10. púť MO, 2. časť  – o 9:30  v kostole sv. Svorada a Benedikta na Skalke nad Váhom, 
16.10. Žilina, 17:00 v kaplnke Božieho milosrdenstva na sídlisku Hájik, 
                                   kontakt: Ivan Melo, 041/566 2156, Petr Maxa 0903/623963
17.10. Trebišov, 19:30 v rím. kat. kostole, kontakt: Marián Ranič, 0915 949 050,   056/672 6772
18.10. Nové Zámky, 19:00 v rím. kat. farskom kostole, kontakt: Marek Šimunek, 0905 896 194
19.10.   Bratislava,     kontakt: Kamil Bagin 0903/222 594

Predpokladaný program púte MO: 
14.10.   kláštor v Kostolnej:  18:00 večera, 19:00 chvály, 19:30 sv. omša, 20:30 Mauriceov 
             príhovor,  zdieľanie,   svedectvá
15.10.    7:30 –   9:00 raňajky v kláštore, presun na Skalku, 
              9:30 – 13:00 sv. omša, Mauriceova prednáška, modlitby otcov, svedectvá 
            13:00 – 15:00 obed, prehliadka zrúcanin historického kláštora
Cena večere a raňajok plus ubytovanie v kláštore má byť 250-300 Sk. Z technických dôvodov je 
nutné priniesť si vlastné posteľné prádlo. Predpokladaná cena obeda (poriadny chlapský guláš 
plus  nápoj) je 60 Sk. 

Cieľ - Kostolná Záriečie
 *  autom: 
1. od Bratislavy treba na diaľnici zísť smerom na Brno (Drietoma, Starý Hrozenkov) a potom odbočiť na starú cestu 
smerom na Trenčín  (kláštor  Redemptoristov je hneď oproti krčme a obchodu – zazvoniť na zvonček pri vchode)
2. od Trenčína treba ísť po starej ceste na Nové Mesto nad Váhom
 *  vlakom: (autobus detto)  
1. od Trenčína osobným vlakom smer Nové Mesto nad Váhom (zastávka priamo  v dedinke)
2. od Bratislavy resp. od Nového Mesta nad Váhom osobným vlakom do Trenčína

Cieľ - pútne miesto Skalka nad Váhom
 *  autom:
 1. od Kostolnej treba prejsť cez železničné priecestie a za ním pokračovať doľava smer Trenčín, keď vojdete do Trenčína 
prídete na kruhový objazd (uvidíte Lidl) a pôjdete smerom na Nemšovú alebo Skalku. Stále po hlavnej a po cca 2-3 km na 
vrchole stúpania do kopca bude krásny dvoj-vežový kostol a ste na mieste.
 2. od Bratislavy treba zísť z diaľnice do Trenčína, a potom detto ako bod 1 - od Kostolnej
 3. od Žiliny treba na diaľnici v smere do Trenčína zísť už na Nemšovú a  potom pokračovať stále po hlavnej až na Skalku 
 *  autobusom - z hlavnej stanice Trenčín smer Skalka nad Váhom pútne miesto (príbuzné smery: Súča, Nemšová, Horné 
Srnie) 

Kontakt na Modlitby otcov:
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Ivan Melo,      Tel. 041/566 2156       Petr Maxa,       Modlitby_Otcov@post.sk
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