Modlitby otcov z komunity Útecha
spravodaj č.7, apríl 2006

„Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo
horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.“ (Zjv 3,15-16)
Milí bratia,
na Vianoce som dostal knižku Johna Eldredga „Divoký v srdci“. V texte na obálke sa autor pýta
čitateľov, akí sú dnešní kresťanskí muži. Máme si predstaviť, čo vidíme v kostole a byť úprimní.
Jeho tvrdenie je, že kresťanskí muži sú znudení. Neviem, ako to pôsobí na vás, ale mňa to
okamžite zmobilizovalo. Viem, že je na tom kus pravdy, ale nechcem, aby to tak zostalo. John
Eldredge v knižke spomína film Legenda o vášni. Je to príbeh troch bratov, ktorí vyrastali na
farme v Montane asi pred sto rokmi. Najstarší Alfred je rozvážny a spoľahlivý, keď vyštuduje,
odíde do veľkého mesta, kde sa z neho stane obchodník, neskôr politik. Niečo sa v ňom však
zlomilo – z rozvážneho chlapca sa stal vypočítavý, plytký muž. Najmladší Samuel je citlivý,
inteligentný a sčítaný chlapec. Keď narukoval na vojnu, mal hrôzu zo všetkého a čoskoro ho
zabili. Nebol pripravený na boj. Prostredný Tristan je stelesnením Divokého západu: chytí si
a skrotí divého žrebca, ozbrojený len nožom zápasí s grizlym, s nadľudským úsilím sa pokúša
zachrániť Samuela. Eldredge píše, že ešte nestretol muža, ktorý by chcel byť ako Alfred alebo
Samuel. A nestretol ešte ženu, ktorá by túžila po niekom ako Alfred alebo Samuel (Tristan získal
srdce nádhernej ženy). Srdce muža je stvorené pre boj – ak muž nebojuje za niečo, čo ho
presahuje, jeho srdce odumiera. Koľko je okolo nás Alfredov, mužov, ktorí hľadia len na niečo, čo
ich nepresahuje (ich prospech), koľko Samuelov, ktorí sa boja povedať šéfovi, čo si myslia, alebo
prejaviť sa ako kresťania a koľko priamych Tristanov, u ktorých každý vie, na čom je ?
Najhorší sú však muži znudení, vlažní, ani horúci, ani studení. Stratili iskru, lebo nevidia
žiaden veľký cieľ, za ktorý by mohli bojovať. Nevedia, že Boh má s nimi plán, pri ktorom by sa im
tajil dych.
Pozrime sa, aké máme ciele v MO (citujem Maurica z r. 2003): ”Byť odrazom lásky Boha Otca
k jeho deťom a milovať naše rodiny obetavou láskou. Aby sme to dosiahli, podujímame sa založiť
po celom svete modlitbové skupiny mužov ochotných obetovať malú časť času, ktorá im bola
daná Bohom, k ďakovaniu Bohu za svoje dary a k prosbe za ochotu prijať s láskou
a zodpovednosťou svoje povinnosti. Naším cieľom tiež je, aby muži prijali svoju pravú úlohu
duchovných a fyzických otcov a ukázali svetu, čo skutočne znamená byť otcom.“ Dodávam, že
veríme, že toto je Boží plán. Vidíte, ukázať svetu, čo skutočne znamená byť otcom. Keď to píšem,
tají sa mi dych rovnako, ako keď som to čítal prvý raz pred troma rokmi a rovnako, ako keď nám
Maurice v októbri na stretnutí v Trebišove povedal, že ho pozývajú do viacerých krajín, ale len
v prípade Slovenska má pocit, že už sme pripravení počuť to, čo nám má povedať.
Veľký cieľ si vyžaduje mužov plných moci a vnútornej sily. Možno takí ešte nie sme, ale to
nevadí. Práve preto sa modlíme. Ježišovi stačí, aby sme boli ochotní, On sa postará, aby sme
boli aj schopní. Sme Kristovi bojovníci. Bez Neho nemôžeme nič urobiť. Je našou záštitou.
Kriste, buď so mnou, Kriste, buď predo mnou,
Kriste, buď za mnou, Kriste, buď vo mne,
Kriste, buď podo mnou, Kriste, buď nado mnou,
Kristus po mojej pravici, Kristus po mojej ľavici.
Amen
Ivan

Moje svedectvo – Pán je ako bojovník, Jahve je Jeho meno!
Hovorí sa, že „o mŕtvych len v dobrom“. A navyše tieto slová budú o mojom najbližšom,
o mojom otcovi, preto sa mi otvára pred vami oveľa ťažšie.
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Ale cítim, že Duch Svätý chce, aby som svedčil. Svedčil o tom, že Pán je ako bojovník,
Jahve je Jeho meno! (Ex 15,3; pozri knihu Divoký v srdci /Objavovanie tajomstva duše muža/ John Eldredge, vydali Redemptoristi 2005, ktorú vrelo odporúčam všetkým, najmä mužom,
otcom.)
V našom rode bola závislosť – alkoholizmus! Trpeli ním raz ženy - matky, inokedy muži otcovia. Tieto slová nie sú súd, ale vyznanie!
Aj môj otec tomu prepadol (čím som starší, tým viac to chápem, ale v žiadnom prípade
neschvaľujem!). A tak so v detstve i dospievaní zažil veľa hrôzy, strachu, násilia. Došlo to až tak
ďaleko, že oco, ktorý bol za triezva „na jednotku“, v tom alkoholickom afekte takmer zabil mamu –
porezal ju nožom! To bol vrchol pyramídy. Vtedy som sa zapovedal a prehlásil som: „Tohto
človeka už nikdy nenazvem otcom!!!“ Otec sa dostal do väzenia. Mama bola v nemocnici. A ja,
devätnásťročný, som bol na rázcestí.
Už od mlada som si hovoril: „V tomto nesmiem byť taký, ako môj oco, ako moji predkovia!
Nesmiem dať svojim deťom toto dedičstvo!“
Boh ma skrze modlitby mojej mamy a babky doviedol ku viere a k dobrému kňazovi, ktorý mi
v tejto hlbokej kríze povedal: „A čo ak práve teba Boh posiela a poveruje pomôcť svojmu otcovi?!
Nesmieš ho zavrhnúť! Veď Ježiš nás učí hasnúci knôtik nedohasíš a nalomenú trstinu
nedolomíš! Modlite sa zaňho a obetujte sa, Boh ho môže zachrániť!“
Mamu, ktorú som predtým aj so sestrou nahováral na rozvod, som teraz povzbudzoval
k odpusteniu a modlitbe. O pár mesiacov sme ho išli navštíviť do väzenia. Bolo to silné! Otec mal
strašný, chrapľavý hlas – hral drsného muža, aby vôbec v tom prostredí prežil. Ľutoval však svoje
činy, chcel sa zmeniť, prosil o odpustenie. Mama aj my deti sme mu odpustili, lebo ...odpusť nám
naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom...
Začal sa návrat márnotratného syna. Nebolo to rýchlo a hneď. Bol to dlhý, niekoľkoročný
zápas. Oco sa postupne dostal z alkoholických krážov. Ó, dobrý Bože! – ďakovali sme všetci! Ale
Zlý sa nevzdával. Po dvanástich rokoch abstinencie ho „kamaráti“ dovtedy zvádzali, až ho zviedli!
Odvtedy počas posledných ôsmich rokov života, už na dôchodku, mal čoraz slabšiu vôľu a pády
sa opakovali. Bol aj na liečeniach, ale nikde nevydržal, nemal trpezlivosť, chýbala vôľa, pribúdali
roky. Pred pol rokom po silnej chorobe, keď už takmer odišiel, si v zúfalstve sám siahol na život!
Ale Boh mu skrze ruky Panny Márie zachránil život!
Veď nie nadarmo si konal prvé piatky! Aj sa zapojil do ružencového bratstva, dokonca viedol ružu
– lebo iní sa na to nepodujali. Preto sme presvedčení, že Matka Božia mu vyprosila milosť
záchrany! Ešte v ten deň som bol pri ňom (bývam totiž ďaleko) a pripomínal som mu celý jeho
životný zápas. Povedal som mu aj toto: „Oci, to diabol o teba bojuje, o tvoju nesmrteľnú dušu.
Nevzdaj to! Pán Ježiš nad ním zvíťazil! S Jeho pomocou zvíťazíš aj ty!“ Oco tento skutok
oľutoval, vyspovedal sa a prijal sviatosti.
Po tomto čine sme nevedeli, čo bude nasledovať. Mali sme veľké obavy, strach i malú vieru.
Až v jedno sobotné novembrové ráno mi mama s plačom a bolesťou oznámila, že oco nám
zomrel. Bol na liečení a zanedlho mal prísť na Vianoce domov. Pripravovali sme sa na to.
K mame sa presťahovala aj sestra, aby jej v tom pomohla. Keďže sme nevedeli, ako oco zomrel,
boli sme vo veľkom napätí. Keď sme si pre neho prišli, boli sme obdarení tým najkrajším darom.
Miestny kňaz ho pred smrťou vyspovedal a zaopatril, takže oco odišiel k Pánovi neba i zeme
zmierený a pripravený! Toto bol pre nás úžasný oznam! Všetko z nás spadlo a v našich srdciach
vytryskol gejzír radosti, vďačnosti, velebenia a chvál nášmu dobrotivému, milosrdnému Pánovi.
Nech je zvelebené meno Pánovo od toho času až naveky! Celou cestou späť sme modlitbami
a piesňami ďakovali a chválili Pána za Jeho veľké, nesmierne a nezaslúžené dobrodenia. Pán
zvíťazil! Pán je ako bojovník! Jahve je Jeho meno!
Celý pohreb prebehol pre nás v úžasnej atmosfére Božej dobroty, Božieho milosrdenstva
a nekonečnej lásky.
A toto je moje svedectvo pre vás: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik kto v Neho verí, ale aby mal večný život!“ (Jn 3,16) A my sme šťastní, že
Boh síce dopustil, ale neopustil. Dôverujme Mu! Boh je LÁSKA!
...mám vás rád...

oco Jano
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Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak
má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je (Jan Werich).
Každodenné povinosti, každodenný kolotoč, opakujúce sa zlyhania, nedokončené veci, nestíham
doma ani v robote, večer idem spať neskoro, robím chyby, deťom sa takmer nevenujem, celý deň
som unavený, modlím sa a takmer zaspávam a ani sa mi moc nechce modliť. Som kresťan, ale
bojím sa ozvať, kde by som sa ozvať mal, som kresťan, ale viac menej iba sám pre seba a pred
svojou rodinou, som kresťan - zavretý v klietke svojich vlastných predstáv, predstáv iných,
pravidiel v práci, doma, na ulici a bojím sa ozvať a vzbúriť sám v sebe proti tomu, čo si myslím,
že ma stláča, čo mi neumožňuje byť tým, čím som, čím ma Boh stvoril. Možno sa mi zdá, že byť
kresťanom a aj zodpovedným manželom, otcom, pracovníkom, synom je v tejto uponáhľanej
dobe nemožné, že stále musí byť niečo, čo nestihnem a neurobím tak, ako to má byť urobené a z
toho som zachmúrený a hnevám sa na seba aj svoje okolie. Môže to ísť až tak ďaleko, že sa
začnem strácať sám sebe a vzďalovať Bohu. Ale Boh je stále so mnou, aj keď sa mi nedarí a veci
nevychádzajú podľa mojich predstáv alebo predstáv iných, aj keď zlyhávam, robím chyby alebo
opakovane padám do hriechu. Boh je stále so mnou a má so mnou stále svoj plán spásy v každej
situácii, ponúka mi pomocnú ruku a má pre mňa východisko, stačí tak málo, aby som uveril, že to
tak skutočne je a budú sa diať zázraky, keď Bohu dovolím, aby On bol mojím Pánom, keď mu
odovzdám moc a vládu nad svojím životom, keď mu dovolím, aby ma premieňal, aby vo mne
vytváral to, čím mám skutočne byť podľa Jeho vôle, aby som žil podľa pravdy a v pravde. Vtedy
sa nebudem musieť hanbiť sám za seba a budem môcť konečne byť tým, kým ma On stvoril a
budem sa môcť oprieť o Neho, kedže sa mu podriadim, On ma povedie a bude stále so mnou. A
kedže bude stále so mnou, nebudem sa musieť bát, aj keď pôjdem tmavou dolinou. Petr
Žalm 23 (22)
Dobrý pastier
Dávidov žalm.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.
I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.
Prestieraš mi stôl
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu
a kalich mi napĺňaš až po okraj.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.
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Mauriceova návšteva
13.-19.10. 2005 nás navštívil diakon Maurice Williams, náš koordinátor. Modlitbové stretnutia
s ním boli postupne v Trnave, Kostolnej pri Trenčíne, na Skalke (celoslovenské stretnutie MO),
v Žiline, Trebišove, Nových Zámkoch a v Bratislave. Všetky stretnutia boli veľmi pekné, plné
milostí. Veľmi na mňa zapôsobilo, ako sme si navzájom chlapi porozumeli, hoci sme sa mnohí
videli prvýkrát. Bolo zrejmé, že sme formovaní tým istým Duchom, aj keď žijeme na rôznych
miestach. Opíšem krátko aspoň tie stretnutia, na ktorých som sa zúčastnil.
V piatok večer sme v kláštore v Kostolnej začínali svätou omšou v útulnej kaplnke. Začali sme
spievať, a hneď som vedel, že je to ono, že to bude veľmi dobré. Čítanie na sv. omši bolo z listu
Rimanom, plné slov o otcovstve a ovocí, ktoré prináša: „On proti nádeji v nádeji uveril, že sa
stane otcom mnohých národov (Rim 4, 18) “. Tuhla mi krv v žilách, keď som to počúval. Neskôr
sme zistili, že sme „omylom“ vybrali čítanie na sobotu ... Počas Duchom Svätým inšpirovanej
kázne otca Ivana ma náhle prepadol pocit, že už viac milostí nie som schopný absorbovať – a to
od začiatku stretnutia neuplynula ani hodina !
V sobotu ráno sme sa presunuli na Skalku, kde sa nás zišlo 60-70 otcov, vrátane troch kňazov.
Začali sme modlitbou sv. ruženca. S dojatím som sledoval, ako sa otcovia modlia a spovedajú.
Po svätej omši sme sa presunuli do ruín starého kláštora, kde sme si v malej kaplnke v jaskyni,
premodlenej stredovekými mníchmi, vypočuli Mauricea. Boli to živé a veľmi povzbudivé slová
o otcovstve a našom poslaní, na ktoré sme reagovali hlasným súhlasom. Po zasvätenej
prednáške o sv. Svoradovi a sv. Benediktovi od skutočného znalca (Dr. Ivan) a riadnom
chlapskom guláši sme pokračovali modlitbami otcov. Muži z Trebišova hrali na gitarách a viedli
spev. Ich výkon výstižne zhodnotil jeden z otcov slovami „Tí to ale valia !“ Otec Vlado z
trenčianskej skupinky nás na záver prekvapil pamätnými plaketami, ktoré s veľkým zanietením
vyrobil pre toto podujatie, jednu pre každého z nás. Pre Maurica navyše vyrobil sošku sv. Jozefa.
Maurice ju potom hrdo ukazoval na každom ďalšom stretnutí a rozprával o sv. Jozefovi ako
o patrónovi Modlitieb otcov.
V nedeľu mal Maurice v Žiline bohatý program: kázal na sv. omši v Budatíne, potom kázal na
sv. omši na Hájiku a popoludní bolo stretnutie MO na Hájiku, na ktoré prišlo okolo 50 mužov,
niekoľko žien a prítomní boli aj štyria kňazi ! Po modlitbách sme mali pripravené občerstvenie,
na ktorom sme dlho družne debatovali. Maurice bol veľmi rád, že sa mohol porozprávať s toľkými
mužmi. On sám bol plný pokory a Božieho pokoja, ktorý sa prelieval na každého z nás.
V Trebišove sa nás Duch Svätý dotýkal osobitým spôsobom. Maurice v príhovore povedal, že
ho pozývajú do viacerých krajín, ale len v prípade Slovenska má pocit, že sme už pripravení
počuť, čo nám má povedať. Neskôr počas modlitieb sa viacerí z nás neubránili slzám a
v záverečnej piesni sme ako gejzír vytryskli do mohutnej a radostnej chvály.
Vďaka Ti Pane, za všetkých otcov, ktorí pripravili stretnutia v jednotlivých mestách, vďaka za
našich kňazov otca Ivana a otca Mariána, ktorí nám slúžili, vďaka za všetkých otcov, ktorí
s dôverou prišli na tieto stretnutia. Vďaka Ti Pane za Tvojho služobníka Mauricea, za požehnanie
a milosti, ktorými si nás zahrnul skrze neho. Isto si videl, že to bolo veľmi dobré (Gn 1,31). Ivan

Mauriceova návšteva čas milosti
Nedá mi, aby som
nepripojil niekoľko
vlastných postrehov k
Mauriceovej návšteve.
Maurice bol s nami, bol
medzi nami, bol jedným z
nás. Rád sa rozprával s
každým z nás a
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odovzdával nám Pánovo posolstvo. Bol to čas milosti a čas pokoja. Každý, kto obetoval niečo
málo zo svojho času, bol odmenený naším nebeským Otcom, naším Pánom. Ešte dlho budem
spomínať na chvíľu, keď Maurice sedel u nás v kuchyni, popíjal čaj, rozprával a zabával sa s
nami a našimi deťmi. Keď sme sa potom išli pomodliť ruženec, bolo cítiť z Mauricea veľký pokoj.
Bolo to také prirodzené, ako keby bol Maurice členom našej rodiny a patril k nám. Chcem
ďakovať Pánovi za každého z Vás, za to, že nás spojil a že v nás On buduje svoje veľké dielo.
Petr
Poďakovanie
V čase Mauriceovej návštevy vrcholili prípravy matiek na oslavy 10. výročia vzniku MM a hnutia
Solace - Útecha. Mamám veľa vďačíme najmä za ich modlitbovú podporu aj za prijatie počas
Mauriceovej návštevy v Bratislave. Mamy s Pánovou pomocou vybudovali v prízemných
priestoroch jedného petržalského paneláku komunitný dom Solace, ktorý Maurice počas svojej
návštevy vysvätil. Súčasťou domu je aj malá kaplnka, kde je prítomný Pán Ježiš Kristus v
Eucharistii. Chvála Ti Pane.
Poďakovania a chvály
- za uzdravenie chorého dievčatka
- za milostivý čas počas Mauriceovej návštevy
- za vznik nových skupiniek
- za milostivý čas počas veľkého stretnutia Modlitieb matiek vo Svite (17. - 19.3. 2006)
- za kňazov v našich farnostiach, za otca Ivana a Gabriela
Prosby o modlitby
- za nás otcov, aby sme sa nechali viesť a premieňať naším Pánom
- za obnovu otcovstva
- za všetky mamičky a za mamičky modliace sa v MM
- za naše deti
- za stretnutie s otcami biskupmi a za vedenie Duchom Svätým
- za ochranu nových skupiniek
- za spoločné stretnutie otcov a vedenie Duchom Svätým tohoto stretnutia
- za otcov Ondreja, Martina, Ivana, ktorí veľmi potrebujú našu modlitbu a za ich rodiny
- za riaditeľa Ivana
- za vnútorné uzdravenie dcéry Patrície
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Čo je nové v MO
S veľkou radosťou vítame nové skupiny modliacich sa otcov a ďakujeme Pánovi, že sa
rozrastajú rady Jeho bojovníkov. Po Mauriceovej návšteve vzniklo najmenej 6 nových skupiniek.
Pre váš prehľad uvádzame zoznam všetkých skupiniek MO, o ktorých vieme (číslo v zátvorke
udáva počet skupiniek): Snina, Svidník, Stropkov, Bardejov, Trebišov, Banská Bystrica, Martin,
Žilina (3), Prečín, Čadca, Považská Bystrica, Trenčín (2), Dolná Súča, Nemšová, Haláčovce,
Žitavany, Topoľčany, Nové Zámky, Trnava (2), Šúrovce, Bratislava (6).
Ak založíte skupinku, dajte nám vedieť, je to veľké povzbudenie pre ostatných a tiež informácia
pre otcov z vášho mesta, ktorí možno hľadajú spoločenstvo mužov. Dôležité: Pokiaľ si nie ste
istí, či sa správne modlíte vo vašej skupinke, obráťte sa na nás. Tiež môžete osloviť najbližšiu
skupinku (kontakt vám dáme), ktorá bola na stretnutí s Mauriceom a po modlitbovej príprave si
urobte spoločné stretnutie MO ! Ak budete chcieť a Pán to požehná, môžeme vás prísť s Peťom
navštíviť aj osobne, aby sme sa navzájom povzbudili. Modlíme sa tiež za väčšie stretnutia MO,
aby sme ich organizovali spolu s Pánom, vtedy, keď je to Jeho vôľa. Celoslovenské stretnutie
MO bude pravdepodobne opäť na jeseň, rôzne regionálne stretnutia sa organizujú v rôznych
termínoch počas roka, napr. v Trebišove, Bratislave a v Žiline. Prosíme, dajte nám vedieť
termíny, pokiaľ organizujete takéto stretnutia, aby sme o nich mohli dať vedieť ostatným otcom
prostredníctvom spravodaja alebo internetu a tiež, aby sme sa mohli spojiť v modlitbe za ich
požehnaný priebeh.
Cítime tiež potrebu obrátiť sa na našich otcov biskupov, aby sme ich poprosili o požehnanie
pre Modlitby otcov a preto vás prosíme o modlitby na tento úmysel. Je veľmi dôležité, aby sme sa
modlili za seba navzájom, za našu jednotu.
Viaceré skupinky prejavili záujem o sošku sv. Jozefa (takú, ako dostal Maurice na Skalke).
Pracuje na nich otec Vlado Uher. Cena pre skupinku je 450 Sk, ak by skupinka nemala dostatok
peňazí, je možné dohodnúť zľavu. Jednu sošku sv. Jozefa sme darovali mamám z MM do
komunitného domu Solace v Bratislave.
Pripravujeme www stránku MO. Zatiaľ si niektoré informácie o nás môžete nájsť na
www.spiritualita.sk. Najnovšie sme tam uverejnili krížovú cestu MO.
Ďalej pripravujeme nové vydanie našej knižky. Z pôvodného vydania (4 000 ks) nám zostalo
už menej ako 400 kusov. Nové vydanie je čiastočne pozmenené, zmeny sa týkajú približne 5 až
10% textu a sme presvedčení, že knižku ešte vylepšili. Prosíme o modlitbu za potrebné
prostriedky na pokrytie nákladov spojených s novým vydaním .
Asi pred rokom sme písali o pripravovanom slovenskom vydaní knižky “Radosť z odovzdania
sa”, ktorú napísala zakladateľka Modlitieb matiek Veronika. Knižka vyšla práve v týchto dňoch.
Môžete si ju objednať písomne na adrese Modlitieb matiek uvedenej na konci spravodaja, alebo
na čísle 0905 871 188 (Maruška), cena je 80 Sk.
Na poslednej strane uverejňujeme modlitbu za komunitu Solace (Útecha). Pre nových otcov Solace zahŕňa Modlitby matiek (MM), Modlitby otcov (MO) a Deti viery (DV). MM slávili nedávno
10. výročie svojho vzniku, MO majú asi 5 rokov a DV sa začali formovať asi pred 2 rokmi. Veľmi
sa tešíme na modlitbové knižočky DV, ktoré sú už pred dokončením a budú hneď tri, pre deti
všetkých vekových kategórií !
Nech Pán žehná vás i vaše rodiny v tomto milostivom čase, keď sa prebúdzajú toľkí otcovia !
Ivan a Petr
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Pozvánka
Muži v Bratislave, ktorí organizujú duchovné obnovy pre mužov podľa otca františkána Richarda
Rohra (mnohí z nich sa zapojili aj do MO), pozývajú mužov na prednášky spolu s modlitbami raz
mesačne ku saleziánom na Miletičovej v Bratislave. Najbližšia prednáška je 27.4. 2006 o 19:30.
Duchovná obnova bude v Lozorne v máji na ranči Ábeland v termíne 26.-28.05.2006. Aktivity sú
regionálneho charakteru hlavne pre Bratislavu a okolie.
Ďalšie informácie sú na www.spiritualita.sk
Pozdravujú všetkých mužov v MO a vyprosujú pre nás dary Ducha svätého.

Denná modlitba za komunitu Útecha:
Drahý Otče na nebesiach.
Prosíme o Tvoje sprevádzanie
a ochranu pri našej ceste s Tebou.
Prosíme požehnaj naše rodiny,
priateľov a všetkých v komunite Útecha.
Prosíme ochráň nás od hriechu
a pošli svojho Ducha Svätého so
všetkými darmi,
ktoré potrebujeme na to, aby sme
mohli prinášať lásku do našich rodín.
Modlime sa tiež za rodiny Modlitieb
matiek, Modlitieb otcov a Deti viery
a prosíme o Tvoje milosti, dar
pokoja a Tvoju ochranu pre nich.
Amen

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

Tel. 041/566 2156

Kontakt na Modlitby matiek:
Jana
Modlitby matiek z komunity Útecha
P. O.Box 137
851 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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