Modlitby otcov
spravodaj č.8, september 2006

***

Veľké stretnutie Modlitieb otcov:

„Nebudeš mať iných bohov okrem mňa !“

Svit, 27. - 29. 10. 2006

***

(Ex 20,3)

Sloboda Božích detí
V San Franciscu sa na jednom mieste na brehu zálivu tlačia veľké zástupy turistov. Trpezlivo
čakajú na lode, ktoré ich prevezú na ostrov na prehliadku väznice Alcatraz. Keď to videl jeden
bývalý väzeň, žasol: „Dvadsať rokov som sa snažil dostať odtiaľ von a títo si platia za to, aby sa
dostali dnu !“ Aj s nami je to tak nejako. Túžime po slobode, ale namiesto aby sme šli von,
dobrovoľne putujeme dnu. A na rozdiel od turistov o tom ani nemusíme vedieť. Stávame sa
väzňami falošných bohov.
Pretože muž je prvým terčom diabla v rodine, ponuka falošných bohov je neobyčajne pestrá.
Patrí tam všetko, čo nám bráni uprieť svoj zrak na pravého Boha, vrátane vecí, ktoré sa javia na
prvý pohľad rozumne. Ako napríklad práca. Trávime v nej veľa času a naša neprítomnosť doma
spôsobuje v rodine veľa ťažkostí. Jeden môj známy hovorí, že žijeme ako v praveku. Po
celodennom love hodíme večer k ohňu kus mäsa a ostatné je na žene. Hovoríme, že inak sa
nedá, doba je zlá a my potrebujeme rodinu uživiť. Ak je to tak, potom fajn. Problém je, ak to nie
je celkom tak. Ak je naša nadmerná vyťaženosť v skutočnosti spôsobená najmä túžbou po
vlastnej sebarealizácii, prepadli sme falošnému bohu. Ak to robíme preto, že snívame o dome,
aute, dovolenke pri mori a prehliadame hlbokú túžbu našich detí byť jednoducho s nami,
uctievame falošného boha. Ak žena túži po ďalšom dieťati a ja to zmietnem zo stola bez toho,
aby som v modlitbe hľadal Božiu vôľu, putujem dnu, nie von. Ak je naším hnacím motorom snaha
„zabezpečiť si štandard“, sme pravdepodobne mimo. Boh nechce, aby sme sa zabezpečovali,
chce, aby sme ho nasledovali.
Osobitnej úcte sa na Slovensku teší alkohol. Svätyne sú na každom rohu, vždy plné pútnikov,
(putujú od jednej k druhej) a nechýba ani poklona spevom. A doma trpiace rodiny. Naozaj,
mužnosť bez Krista je ako nebezpečná výbušnina v rukách šimpanza.
Falošní bohovia nás nemusia hneď ničiť (ako alkohol a drogy), môžu nám „len“ brániť
v rozlete. Tým, že sa kŕmime hlúposťami. Ak napr. po večeroch sledujem erotické filmy alebo
listujem v letákoch s polonahými ženami, je to ako keby som si namiesto značkového, hoc aj len
občasného vína s vlastnou ženou dával každý deň nejakú dunihlavu.
Snaha Zlého je jasná: aby sme nedorástli do veľkosti, pre ktorú nás Boh stvoril. Najlepšie sa
mu to darí cez našu pýchu. Myslíme si, že vieme, čo je pre nás najlepšie. V skutočnosti nevieme
nič. Sme zajatcami našich vlastných predstáv. Bojíme sa toho, čo je mimo nich a tak budujeme
okolo seba čoraz pevnejšie múry svojho väzenia. Sme ako orlíčatá, ktoré sa krčia v hniezde
a boja sa vyletieť. Vieme veľmi dobre, že sa môžeme dolámať. Pokiaľ neexistuje otec orol, tak je
to veľmi rozumné. Je to príliš riskantný krok. Lepšie je ostať celý život v hniezde. Otec orol však
existuje. Celý život je verný jedinej orlici, svoje deti nekŕmi hlúposťami, ale čerstvou potravou
a dohliada, aby sa nedolámali, keď vylietajú z hniezda von. Chvíľu padajú dole, ale potom naberú
výšku a stúpajú, lebo sú synmi a dcérami kráľa.
Sme Božie deti a náš Otec od nás očakáva krok dôvery. Aby sme sa zbavili svojich predstáv
a zverili sa jeho vedeniu. More, po ktorom sa plaví loďka nášho života, je búrlivé. Pravá sloboda
Božích detí nespočíva v tom, že si môžem dovoliť postaviť väčšiu a bezpečnejšiu loď. Pravá
sloboda je v tom, že vykročím zo svojej loďky a začnem kráčať po mori - v ústrety svojmu Pánovi.
Prosíme Ťa, Otče, pomôž nám odvrátiť sa od všetkých vecí, ktoré nás od Teba oddeľujú.
Amen
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Mauriceova návšteva a stretnutie otcov vo Svite
Milí otcovia,
srdečne Vás pozývame na 2. celoslovenské stretnutie Modlitieb otcov, ktoré bude tento rok vo
Svite 27. – 29. 10. Prvé stretnutie, ktoré bolo vlani na Skalke pri Trenčíne, bolo veľmi požehnané.
Náš koordinátor diakon Maurice z Anglicka (čítajte úryvky z jeho spravodaja nižšie) na ňom zasial
semienka, ktoré začali klíčiť. Niektoré pomalšie, iné rýchlejšie, ale klíčia. Boh požehnáva našu
úprimnú snahu nechať sa ním premieňať. Na tomto prvom stretnutí sa mi najviac páčilo to, že
sme jednoducho boli spolu a chválili Pána takí, akí sme. Bolo to veľmi povzbudivé. Boh nám chce
toľko dať cez naše modlitby ! On vie najlepšie ako veľmi to potrebujeme. Vie ako ľahko si
nájdeme iných bohov, ktorí nám bránia v našom raste. Naše spoločné stretnutia sú priestorom,
v ktorom sa osobitným spôsobom otvárajú kanály Božej milosti, keď ich otvára sila spoločnej
modlitby. „Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu
a hádok“ (1 Tim 2,8). Toto je Božia vôľa pre nás.
S radosťou vám môžeme oznámiť, že Maurice nás navštívi aj tento rok. Priletí 23. 10. a preto
bude môcť navštíviť 2 - 3 mestá ešte pred stretnutím vo Svite. Pokiaľ máte záujem usporiadať
Modlitby otcov u vás a pozvať na ne Mauricea, dajte nám vedieť !
Aby sme sa dobre pripravili na stretnutie vo Svite, chceme vás vyzvať na spoločnú prípravu, ktorá
pozostáva z modlitby a pôstu. V termíne od 14. do 22. 10. sa budeme modliť spoločný deviatnik
a pokúsime sa pokryť každý deň pôstom – aby sa každý deň (mimo nedele) postil aspoň jeden
z nás. Pripomínam, že prvý deviatnik sa modlili apoštoli spolu s Pannou Máriou hneď po
nanebovstúpení Pána Ježiša a výsledok bol dramatický – zoslanie Ducha Svätého. Navrhujeme,
aby sme sa všetci modlili deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov, ktorý nám poslali otcovia
z Trebišova. Uvádzame ho nižšie. Prosíme dajte nám vedieť, ak sa pripojíte k pôstu, aby sme si
rozdelili dni.
Stretnutie začne v piatok večer o 18:00 (prezentácia, večera) a skončí v nedeľu o 12:00 (obed).
Program ešte budeme tvoriť, ale aspoň veľmi predbežne:
Piatok: svätá omša, príhovor
Sobota: raňajky, chvály, Mauricova prednáška, skupinky, obed, MO, sv. omša, večera, ...
Nedeľa: raňajky, chvály, sv. omša, svedectvá, obed
Ak sa chcete zúčastniť, prosíme vyplňte priloženú prihlášku a pošlite nám ju na našu adresu (na
konci spravodaja) spolu s dokladom o zaplatení zálohy 100.- Sk. Urobte tak do 14. 10. Ak prídete
len na sobotu, pošlite prihlášku, zálohu však nemusíte poslať. Celková cena je 800 Sk (2x nocľah
+ 2x plná strava), pokiaľ by ste prišli len na časť programu: 1 noc 200 Sk, raňajky 60 Sk, obed 90
Sk, večera 80 Sk. V prípade otázok nám môžete aj mailovať alebo telefonovať.
Tešíme sa na vás,
Ivan a Petr
Deviatnik k Panne Márii Pomocnici:
Ó, najláskavejšia Panna Mária, do Tvojich rúk vložil Boh poklady svojich milostí
a svojho zľutovania. Teba ustanovil za našu matku a orodovníčku. Utiekam sa preto k Tebe plný
dôvery v Tvoju materinskú pomoc a lásku a prosím o milosť, aby som vždy bol živý podľa vôle
Božej a Tvojej. Do Tvojich rúk vkladám svoje srdce a svoju dušu. Vrúcne Ti odporúčam blaho
mojej duše a tela, všetky svoje starosti, ale najmä túto prosbu - “aby Pán ochraňoval a
požehnával stretnutie Modlitieb otcov vo Svite a zjednotil nás všetkých svojím Duchom”.
S dôverou od Teba očakávam, Matka moja najmilšia, že ma vypočuješ, a preto Ťa zbožne
pozdravujem: Zdravas Mária...
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Spravodaj od Mauricea
Newsletter Number 5

August, 2006

Drahí otcovia,
tento spravodaj začínam so skromným ospravedlnením, pretože ten posledný som napísal vo
februári 2004. Ako ten čas letí. Medzičasom som nezaháľal, pretože je zjavne nevyhnutné stráviť
čas v modlitbe a čakaní na inšpiráciu, keď plánujeme dôležité veci. Navyše som sa sťahoval a
navštevoval rôzne miesta. Cítim, že teraz je ten správny čas opäť povzbudiť mužov, aby svedčili
o modlitbách otcov a začínali nové miestne skupinky. Sľubujem, že ďalšie spravodaje budem
písať častejšie!
Skupinky
Vďaka tomu, že ste takí milí a píšete mi, dozvedám sa o niektorých skupinkách, ktoré boli
založené. Rád by som však vedel o všetkých skupinkách, ktoré existujú. A tak ak vediete
skupinku, prosím vás napíšte alebo mailujte mi, aby som mohol mať mená, adresy, časy a
dni/dátumy kedy sa stretávate. Potrebujem tieto informácie, aby som ich mohol odovzdať, keď sa
ma noví záujemcovia pýtajú na najbližšiu skupinku. Nedávno som sa dopočul o skupinke vo
Warwicku v Queenslande v Austrálii. Sú celkom malou skupinkou, ale chcú sa rozrásť a preto si
objednali 50 knižiek MO. Ďalších 50 knižiek som poslal do Wellingtonu na Novom Zélande za tým
istým účelom. Minulý rok som bol na Slovensku, kde som bol predstavený množstvu skupiniek a
strávil som čas s koordinátormi navštevujúc rôzne miesta. Tento rok som bol na stretnutí v
Essexe v Great Dunmowe, aby som bol jedným z rečníkov na Dni otcov. Potom som v
komunitnom dome v Londýne - Star House stretol Gerla, nášho holandského koordinátora, ktorý
mi rozprával o skupinkách, ktoré tam boli založené a o dobrej práci, ktorú robí pre MO. Onedlho
idem do Škótska a potom späť na Slovensko, aby som sa mohol stretnúť s mnohými mužmi.
Knižky MO boli vytlačené v Holandsku, Francúzsku a na Slovensku (pozn. prekl. - aj v Česku
vďaka koordinátorke MM Ruženke), kde vzniká veľa skupiniek. Gratulujem týmto skupinkám a
všetkým, ktorí robia čo môžu, aby ich skupinky fungovali a rástli. Tiež dostávame veľké množstvo
listov, e-mailov a telefonátov žiadajúcich o knižky MO a informácie - mnohé obsahujú poznámky
o tom, ako miestne skupinky rastú a o prijatých požehnaniach. Je pre mňa dôležité, aby som
dostával tieto listy a tak vás prosím, aby ste ma informovali o tom, čo sa deje. Ďakujem.
Pripomínam, že ideálne by sme nemali mať viac ako 8 členov v každej skupinke. Je to kvôli tomu,
aby sme sa mohli vzájomne zdieľať a cítili sa pritom spokojní v malej skupinke. Niekedy si
myslíme, že je ťažké povedať niekomu o MO, ale vieme, že Duch Svätý už vložil do mnohých
mužov túžbu modliť sa a pracovať týmto spôsobom a preto keď ich stretneme, potrebujeme
využiť takúto príležitosť. MO nerobia niečo, čo by bolo príliš náročné alebo zbytočná strata času.
Je to pre nás nevyhnutná príležitosť k tomu, aby sme sa oslobodili od starostí o naše rodiny a
odovzdali ich a iných láske nášho úžasného Boha.
Mužské víkendy
Nedávno som sa vrátil z inšpirujúceho Mužského víkendu. Bolo tam 190 mužov od piatku
poobedia do nedele poobedia. Modlili sme sa a chválili Boha s veľkým zanietením. Asi tridsať
mužov tam bolo prvý krát. Želal by som si, aby ste tam mohli byť ! Víkendy sú organizované
´Žencami´ (´The Harvesters´) a pre ďalšie informácie si prosím pozrite ich web stránky
www.harvesters.org.uk. Počas víkendu sme počuli svedectvo ako sa traja z tímu išli modliť do
Tanzánie s miestnymi mužmi. Pred cestou sa postili a modlili a ich výprava bola skutočne
požehnaná. Kvôli veľkému počtu učastníkov na stretnutiach, ktoré trvali celý deň, nebolo možné
sa modliť s každým osobitne. A tak prechádzali pomedzi ľudí, modlili sa a keď prešli, nastávalo
množstvo uzdravení a ľudia zostávali v moci Ducha Svätého. Boh ukázal Jeho veľkú lásku tímu a
všetkým Jeho ľuďom.
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Desiate výročie Modlitieb matiek
Spolu s mojou sestrou Veronikou, s dámami z Modlitieb matiek a ich mužmi, spolu s kňazmi,
mojím bratom Petrom a ďalšími manželmi sme oslavovali desiate výročie Modlitieb matiek.
Oslavovali sme v Anglicku v Star House a na ďalších miestach a tiež v Kaluge v Rusku, kde sme
sa stretli s koordinátormi z rôznych miest z celého sveta. Bolo úžasné, že sa tu zišlo 60 ľudí z tak
rôznych miest demonštrujúc medzinárodnosť Modlitieb matiek, ktoré v súčasnosti pôsobia vo viac
ako 80-tich krajinách.
Modlitby otcov sa tiež rozširujú, ale trochu pomalšie. Muži sú možno váhavejší v pripájaní sa k
modlitbovým skupinám. Ďakujeme Bohu za úžasné príležitosti, ktoré nám dáva, stretávať tak veľa
ľudí z rozličných krajín, ktorí prijali Modlitby matiek a Modlitby otcov s tak veľkou radosťou a
hlbokou ochotou povzbudiť aj ďalších, aby sa tiež stali ich súčasťou.
Činnosť, aktivita
Moji bratia, cítim, že teraz je čas, aby sme začali byť aktívni v tejto práci, ktorú nám Pán dal. On
nás povolal do Jeho úžasného svetla, aby sme svietili v tme, aby sme boli Jeho svetlom sveta.
Niekedy mi muži vravia, aké je to ťažké hovoriť o modlitbe - radšej by hovorili o futbale ! My muži
máme celkom osobitné povolanie. Povolanie byť skutočnými mužmi. Pre mňa to znamená, že by
sme sa mali pokúsiť byť vodcami v našich domovoch, v práci, našich kostoloch a neprenechávať
toto vodcovstvo jednoducho druhým. Veľmi často sme celkom dobrými vodcami, kým sme v práci
a máme tendenciu tráviť tam viac času ako kdekoľvek inde. Áno, potrebujeme zarábať peniaze,
aby sme živili naše rodiny, ale niektorí muži, možno s dobrými úmyslami, zanedbávajú svoje
rodiny tým, že nie sú pri nich vtedy, keď ich rodiny potrebujú. Peniaze sú nevyhnutné, ale nemali
by byť naším Bohom. Príliš veľa dôrazu dávame na prácu riskujúc zanedbávanie našich rodín a
našej práce v našich farnostiach. Ako otcovia máme zvláštnu zodpovednosť za naše deti, najmä
za chlapcov. Sú chlapci a mladí muži, ktorí vyrastajú bez pochopenia ich sexuality alebo ich
zodpovednosti v tomto smere. Demonštrujú úplný nedostatok vedomostí v otázkach ochrany
života a učenia Cirkvi v týchto dôležitých témach. Toto vodcovstvo v našich rodinách neznamená,
že riadime všetko, čo sa deje doma, ale že naše manželky zdieľajú spoločné vodcovstvo s nami
vo vedení našich rodín nasledujúc kresťanský spôsob života a chápajúc povolanie jeden
druhého. Kardinál Ratzinger, keď sobášil v roku 2004, predtým, ako sa stal pápežom, zanietene
podtrhol ´úlohu podriadenosti manžela manželke až do tej miery, že manžel - napriek tomu alebo
práve preto, že je hlavou - sa musí neustále obetovávať za svoju manželku práve tak, ako sa
Kristus obetoval za svoju vlastnú nevestu Cirkev, ktorej je hlavou.´ ´Ak manžel skutočne chápe a
predstavuje Kristov spôsob toho ako byť hlavou, potom sa manžel stane tým, ktorý dáva, ktorý sa
podriaďuje, pretože vidí svoju veľkosť v podriadenosti jedného druhému. Všetko je robené nové
skrz model Krista. To znamená, že manžel a manželka napodobňujú tento model a rastú smerom
jeden k druhému. Neusilujú sa byť obsluhovaní, ale slúžiť.´ (Výňatok z Inside the Vatican, Jún
2005).

Kontakt na Modlitby otcov:
Ivan Melo, Tel. 041/566 2156, Stodolova 12, 010 15 Žilina
Petr Maxa,
Modlitby_Otcov@post.sk
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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PRIHLÁŠKA na stretnutie MO
27. - 29. 10. 2006, Svit
Záväzne sa prihlasujem na stretnutie MO:
Meno:..................................................................................................................................................................
Adresa (aj PSČ):.................................................................................................................................................
Telefón:...............................................................................................................................................................
Záväzne si objednávam (zakrúžkovať):
Ubytovanie: Pi 27. 10. / 28. 10. (z piatka na sobotu)
So 28. 10. / 29. 10. (zo soboty na nedeľu)
Stravu:

Pi 27. 10.
So 28. 10.
Ne 29. 10.

R
R

O
O

V
V

Sem nalepte doklad
o zaplatení zálohy !

Celková cena je 800 Sk (2x nocľah + 2x plná strava), pokiaľ by ste prišli len na časť programu,
1 noc: 200 Sk, raňajky 60 Sk, obed 90 Sk, večera 80 Sk.
…………………………………………………………………………………………………Tu odstrihnúť ...............
Prihlášku pošlite najneskôr do 14. 10. na adresu:
Ivan Melo, Stodolova 12, 010 15 Žilina
e-mail: Modlitby_Otcov@post.sk
telefón: 041/566 2156 (Ivan), 0903/623963 (Petr)
Prihláška je platná len s dokladom o zaplatení zálohy 100.- Sk
Zálohu zasielajte na účet MO: číslo 2615842617, kód banky 1100.
Miesto konania:
SKALA formačné centrum hnutia Focolare, Štefánikova 320, 059 21 SVIT, tel.:052/775 67 41
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