
                                           Modlitby otcov                                                  spravodaj č.9, február 2007

Aká si krásna, priateľka moja, aká spanilá ! Tvoje  oči sú  sťa holubice ! 
Aký si krásny, milý môj, aký pôvabný ! Postieľka naša samá zeleň ! (Pies 1,15-16)

Sviatosť manželstva

Pri čítaní Pies 1,15-16 si pravdepodobne predstavíme lásku snúbencov alebo novomanželov. 
Ale takto, ba i lepšie,  môže vyzerať aj láska zrelých manželov. Prečo ?
V živote robíme veľa vecí, niektoré sa môžu  podariť, iné nie. Manželstvo je však podnik, ktorý sa 
musí  podariť. Manželstvo je totiž sviatosť. Boh sám má najvyšší záujem, aby sa vydarilo. 
 
Sv. Písmo začína stvorením muža a ženy (Gn 1,26-27) a ustanovením manželstva (Gn 2,24). 
Končí opäť obrazom manželstva - svadby  Baránka a Jeho nevesty Cirkvi (Zjv 19, 7-9). Vidíte ? 
Začiatok i koniec. Alfa i omega. Tomu hovorím dôležitosť !

Pretože  Boh je láska a človeka stvoril na svoj  obraz, našou úlohou v manželstve je  milovať sa 
tak,  aby  naša láska  bola obrazom Božej lásky, jej výkladnou skriňou. Manželská láska by mala 
ukazovať  deťom a iným ľuďom ako veľmi  Boh miluje človeka. Pozývať na Baránkovu svadbu.
Keď sa pozrieme do zrkadla, mnohým je nám jasné, že k tomu potrebujeme mimoriadnu pomoc. 
Boh nám ju dáva v podobe nádhernej sviatosti. 
 
Funguje to asi takto: sviatosť manželstva, to je on, ona a rieka Božej milosti, ktorá tečie okolo 
nich. Snúbenci a mladomanželia dostanú svoju vášnivú  lásku od Boha ako dar.  On sám  ich 
okúpe v rieke milosti, aby vedeli, k  akým  úžasným veciam sú  povolaní.

Aj zrelí manželia dostanú dar, ale s malým rozdielom. Musia si poň k rieke milosti  prísť sami. 
Žiaľ, mnohí o  tom  nevedia. Alebo si  myslia, že je to príliš komplikované. Nie je. 
V tej rieke sa kúpem vždy, keď chcem, aby môjmu partnerovi bolo pri mne dobre a prosím Ježiša 
s dôverou o pomoc. To je všetko. Na každý krok, ktorý urobíme týmto smerom, Boh za nás urobí 
ďalších sto. Myslím, že toto je tajomstvo sviatosti manželstva.  

Pritomnosť Ježiša na svadbe v Káni Galilejskej všetko potvrdzuje. Láska mladomanželov je ako
dobré víno na začiatku svadby. Keď sa minie, vzťah zovšednie ako voda. Ježiš je však prítomný
a  vodu dokáže opäť premeniť na víno. Ešte lepšie ako na začiatku. Treba ho len poprosiť.

A čo kríže ? Nuž, bývajú. Niekedy k rieke milosti chodí len jeden partner. Alebo prídu ťažkosti, 
hoci tam chodia obaja. Kríž a obeta sa však so šťastím nevylučujú. Skôr naopak. Nedajme sa
pomýliť ak sme zranení a k manželke  už “nič necítime”. Pravá láska nestojí ani tak na citoch, ako
na rozhodnutí robiť partnerovi  dobre. Ak v ňom pevne  vytrvám, Boh ma požehná a city sa vrátia. 

Sme Kristovi  bojovníci. Manželstvo je podnik, ktorý sa  musí podariť. 
 
Ivan 

Ohliadnutie za stretnutím MO vo Svite

27. - 29. 10. 2006 bolo vo Svite 1. celoslovenské víkendové stretnutie MO za účasti 
celosvetového koordinátora MO diakona Mauricea z Anglicka. Veľmi sme sa tešili na toto 
stretnutie. Minulý rok bolo podobné „nulté“ stretnutie na Skalke pri Trenčíne. Pred stretnutím sme 
sa postili a modlili deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Bolo veľmi povzbudivé, keď sa 
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nám ozývali zástupcovia skupiniek, že sa pripájajú k pôstu a deviatniku. Maurice priletel už v 
pondelok 23.10. a tak sme využili čas pred stretnutím vo Svite a navštívili postupne Martin, 
Trebišov, Čadcu a Žilinu. Na každom mieste sme sa zúčastnili svätej omše, po ktorej nasledovala 
Mauriceova prednáška a potom boli otvorené MO. Mauricea vždy doprevádzal niekto zo žilinskej 
skupinky MO. Ja som bol na dvoch takýchto stretnutiach - v Čadci na Kýčerke a vo svojej farnosti 
- Zástraní. Všade sa nám dostalo vrelého privítania od miestnych farníkov a kňazov. Bolo 
dojemné, že si Mauriceovu prednášku so záujmom vypočuli aj ženy a mládež, preto sa Maurice 
snažil v krátkosti osloviť aj ich. Spomínam si, že keď sme boli u nás v Zástraní, Maurice hovoril o 
svätej omši, o Eucharistii a o zapálených srdciach, ktoré si máme zapáliť od Ježiša. Mali by sme 
sa zapáliť, pociťovať vnútornú radosť, ktorú si máme prinášať do našich domovov. Táto radosť by 
mala byť taká nákazlivá, že by sa od nej mali ľahko zapaľovať ľudia v našom okolí. Maurice tiež 
rozprával o speve a o tom, aké je potrebné spevom na svätej omši oslavovať nášho Pána. "Ľudia 
zvyknú hovoriť  ‘Nemám hlas‘. Potom by si však mali uvedomiť, že obviňujú nášho Pána, že ich 
nespravil podľa ich predstáv." Každý však dostal od nášho Pána presne taký hlas aký potrebuje a 
tým má chváliť Pána. V Zástraní sa k nám pripojil aj duchovný otec Ivan Ďuriš z Dolnej Súče, 
ktorý duchovne zastrešuje MO na Slovensku.

Do Svitu sme prišli v piatok na poludnie.  Dostali sme výborný obed od pani Božky, ktorá 
sa spolu so svojím mužom a rodinou starala o nás chlapov počas celého víkendu. S malou 
dušičkou sme sa chystali na stretnutie, ale Maurice nás povzbudzoval, že sa nie je čoho báť, veď 
sme sa postili a modlili. Program sme začali pripravovať až po obede priamo vo Svite. Večer 
začali prichádzať chlapi a tak bolo veselšie. Vedeli sme o troch kňazoch - otcovi Ivanovi Ďurišovi 
z Dolnej Súče, otcovi kapucínovi Gabrielovi z Poník pri B. Bystrici a otcovi Mariánovi Libičovi 
z Levíc. Veľkým prekvapením pre nás bolo, keď na stretnutie prišli ako riadne prihlásení účastníci 
ďalší dvaja gréckokatolícki kňazi. Aleluja. Otcov bolo na stretnutí 45 a z toho bolo až 5 kňazov !!! 
Bolo pre nás veľmi povzbudivé stretnúť sa s toľkými mužmi. Nie každý mohol prísť aj keď veľmi 
túžil byť s nami.

 Stretnutie sa začalo chutnou večerou, úvodným slovom, svätou omšou a Mauriceovou 
prednáškou. V sobotu sme sa po doobedňajšej Mauriceovej prednáške rozdelili do skupiniek, aby 
sme sa zdieľali a zamýšľali nad ústrednou témou celého stretnutia  „Nebudeš mať iných bohov 
okrem mňa !“ (Ex 20,3). Potom nasledovali svedectvá. Chlapi sa skutočne otvárali a otvorene 
hovorili o svojich životoch. Bol to požehnaný čas skutočného zdieľania. Po obede bola sviatosť 
zmierenia nasledovaná svätou omšou v neďalekom kostole sv. Jozefa. Do sv. omše sme prvý raz 
priamo zaradili modlitby z knižôčky MO. Po sv. omši ma prekvapili naši kňazi, keď sa opäť objavili 
vo svojich kňazských rúchach pred oltárom. Spustili tak lavínu fotografovania, keď všetci fotili 
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všetkých a vznikla krásna spomienka na túto prvú sv. omšu spojenú s odovzdávaním najbližších 
do košíka pri Pánovom oltári.

Druhá časť svedectiev pokračovala pred večerou. Zasahovali nás do hĺbky srdca a 
v nejednom chlapskom oku sa ligotali slzy. Po večeri sme si vypočuli úžasné slová Janky 
Pajanovej, koordinátorky Modlitieb matiek (MM) na Slovensku, ktorá nás prosila o odpustenie za 
všetky zranenia, ktoré nám spôsobili ženy v našom živote. Nás, ktorí tak často a hrubo zraňujeme 
ich ! Večer mal Maurice krátku prednášku o modlitbách za uzdravenie, po ktorej nasledovala 
poklona pred sviatosťou oltárnou a modlitby za uzdravenie. V nedeľu sme mali svätú omšu, 
Mauriceov príhovor, svedectvá a výborný obed, po ktorom sme sa pomaly lúčili. 

Bol to požehnaný čas, ktorý sa nedá opísať na niekoľkých riadkoch. Priznám sa, že som 
sa v sobotu trochu obával, či je všetko ako má byť, či nerobíme niečo zle. Táto obava ma 
zväzovala a ja sám som potom nevedel zažiť takú skutočnú radosť, ktorú prežívali všetci okolo 
mňa. V nedeľu som pri svätej omši odovzdal tieto svoje obavy do Pánových rúk a On ma 
odmenil. Moje pochybnosti zmizli a mohol som sa konečne naozaj radovať spolu s ostatnými zo 
skutočnej prítomnosti nášho Pána medzi nami. Pán nás spojil a vytvoril z nás pravé 
spoločenstvo. Otec František z Čadce dokonca povedal, že takúto duchovnú obnovu mužov ešte 
nezažil. A bolo to skutočne tak. Vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu za Jeho milosrdnú lásku a 
za Jeho vedenie, za to že nás On privádza k sebe, a že nás chlapov postupne spája, premieňa a 
zjednocuje. Ďakujem aj Mauriceovi, ktorý opäť po roku prišiel medzi nás a strávil s nami jeden 
týždeň v zdieľaní, modlitbách a cestovaní po celom Slovensku. Vďaka patrí Vám všetkým, ktorí 
ste nás prijali, pripojili sa k nám alebo sa s nami spojili v modlitbách, vďaka patrí MM za ich 
vzácne modlitby a našim manželkám za ich podporu. Vďaka patrí aj pani Božke a jej rodine za 
dobrú starostlivosť počas celého víkendu, našim kňazom za ich službu, chlapom z Trebišova za 
ozvučenie a skvelú hudbu . 

Bohu vďaka za Jeho pokoj a všetky milosti, ktoré sme na tomto stretnutí prijali. Aleluja. 

Milí bratia,

v októbri 2006 sme sa stretli na prvom celoslovenskom víkendovom stretnutí vo Svite. Je to 
významný medzník, ku ktorému sme dospeli po 3 rokoch Modlitieb otcov na Slovensku. Za 
začiatok považujeme február 2004, kedy sme vydali náš prvý spravodaj a z tlačiarne sme priniesli 
prvé knižky. Bolo ich 4000. Na stretnutí Modlitieb matiek v marci 2004 vo Svite som referoval 
mamám, že Modlitby otcov sa dávajú do pohybu, že evidujeme prvých 6 skupiniek modliacich sa 
otcov. 500 knižiek MO, ktoré som do Svitu priniesol, išlo na dračku. Bolo cítiť, že mamy sa 
nevedia dočkať, kedy sa muži začnú modliť. Dnes to vyzerá tak, že vieme približne o 30 
skupinách MO (pravdepodobne je ich viac, ale nie všetky sa nám ohlásia) a mesačne dostaneme 
1 až 2 listy alebo maily od nových záujemcov o MO plus ďalšie od starých členov. 
    To, čo je podstatné, však nie sú počty, ale to, že Boh nás volá k veľkému cieľu. Po tom, čo 
sme prežili vo Svite, sa to nebojím napísať. Napokon, sú to aj Mauriceove slová. Máme ukázať 
svetu, čo to znamená byť otcom. Neviem, prečo to tak je, ale aj Maurice aj Veronika z Modlitieb 
matiek hovoria, že Slovensko zohráva v týchto Božích plánoch osobitnú úlohu. Zmeny, ktoré 
môžu nastať pri obnove otcovstva a materstva môžu byť také veľké, že dôjde k zblíženiu 
rozdielnych cirkví.  MO a MM sa modlia katolíci, anglikáni, evanjelici i pravoslávni. Videl som 
nadšenie v očiach pravoslávneho kňaza, keď rozprával o MO a počul som o slzách starého 
katolíckeho kňaza, ktorý povedal o MM, že to je to, za čo sa modlil celý život. V čom si viac 
rozumieme s našimi bratmi ako v otcovstve a materstve ? Aleluja !
    Knižky, ktoré dávame len mužom, ktorí prejavia aspoň trochu záujem, sa nám prakticky minuli. 
Zostalo menej ako 100 kusov. Čaká nás teda 2. vydanie a preto vás prosíme, aby ste sa spolu 
s nami modlili za dostatok finančných prostriedkov. Jedna knižka nás pred 3 rokmi stála okolo 4 
Sk, ale teraz to bude zrejme podstatne viac.  
    Mnohé skupiny MO si objednávajú sošku sv. Jozefa, ktorý je našim patrónom. Sošky robí otec 
Vlado Uher z Trenčína s veľkým zanietením a láskou. Keď bude mať hotovú najnovšiu sériu, 
prinesie ich do Žiliny na naše MO na Hájiku a to je vítaná príležitosť, aby ste nás prišli navštíviť 
a prevzali si sošku od Vlada osobne. Stretnutie MO na Hájiku plánujeme vo štvrtok 8. marca, 
ale pre istotu sa nám ozvite, aby sme vám tento termín potvrdili. O 18:00 bude sv. omša, na 
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ktorej budú sošky sv. Jozefa posvätené, MO budú pokračovať o 19:00, po modlitbách krátke 
stretnutie. Tešíme sa, že sa znovu uvidíme ! Ak to máte do Žiliny ďaleko, aspoň sa s nami spojte 
v modlitbe, a ak máte objednanú sošku, nejako vám ju doručíme. 
    Toto ma privádza k ďalšiemu dôležitému bodu – lokálne stretnutia MO. Celoslovenské 
stretnutie bude bývať pravdepodobne raz do roka vo Svite. Je však veľmi dobré, ak sa stretneme 
okrem toho ešte raz či dvakrát na lokálnych stretnutiach, v rámci mesta alebo kraja.  Vítanou 
možnosťou je napr. výročie vášho prvého stretnutia. Takéto ‘stretká’ sa už dlhšie konajú v júni 
v Trebišove, v novembri u nás v Žiline na Hájiku a bolo už aj stretnutie v Martine. Zatiaľ nám 
chýba stretnutie na západe, hoci práve tam je najviac skupín. Trnava, Trenčín, Bratislava - 
neujmete sa toho ? Z Trnavy dostávame najviac listov od nových záujemcov ! Tieto stretnutia sú 
veľmi povzbudzujúce a veľmi dôležité pre budovanie našej jednoty. 
     V tejto súvislosti vás chcem poprosiť, aby sme sa držali na našich stretnutiach modlitieb 
v knižke MO. Ide o modlitby od str. 7 po str. 16, t.j. 8 modlitieb plus chvály (piesne) a čítanie 
Písma. Všetky texty sa rodili v modlitbe, majú svoju štruktúru, poradie a postupne vrcholia dvoma 
modlitbami odovzdania.  Ak máte radi spontánnu  modlitbu, máte na ňu priestor medzi týmito 
modlitbami, resp. na záver. Podľa toho, ako vás vedie Duch. Často to však býva inšpirované tým, 
čo ste práve počuli. Tým, že sa modlíme rovnaké modlitby z knižky vo všetkých krajinách, 
vytvárame veľkú reťaz okolo sveta, ktorá nás spája v tých istých úmysloch. Veľmi dôležité je na 
stretnutí aj zdieľanie starostí a radostí otcov, ktoré môže byť kedykoľvek - medzi modlitbami i na 
záver, ale určite je najlepšie začať modlitbou. Celé stretnutie by nemalo  presahovať 90 minút, aj 
keď Duch Svätý má občas iné plány. Treba však ustriehnuť, či už náhodou zdieľanie neprešlo do 
mlátenia prázdnej slamy.  Odporúčame stretávať sa raz za týždeň v tom istom čase a výhodné je 
aj to isté miesto.
      Spravodaj vydávame približne trikrát do roka. Radi by sme štyrikrát, ale potrebujeme vašu 
pomoc. Píšte príspevky, nech je to naše spoločné dielo. Zelenú majú najmä svedectvá, prosby 
o modlitby, ale aj ďalšie hodnotné veci týkajúce sa otcovstva a mužov v rodine, Cirkvi 
a spoločnosti. Predpokladáme, že v tomto roku zriadime www stránku Modlitieb otcov a mnohé 
materiály budeme uverejňovať aj tam.
      Nech Vás a Vaše rodiny žehná všemohúci Boh. Amen

Ivan a Petr

Poďakovania:
- za ochranu počas rizikového tehotenstva, manželku Alenku a Aničku
- za ochranu a požehnanie počas Mauriceovej návštevy na Slovensku

Prosby:
Pán je veľmi mocný a silný a rád vypočuje modlitbu spravodlivého, preto Vás chceme poprosiť, 
aby ste sa k nám pripojili v modlitbách aj za tieto úmysly:
- za Michaelovu rodinu a za jeho maličkú dcéru Sentu, ktorá má nádor
- za otca malého chlapčeka, ktorý má nádor
- za Jána a Jaroslava, za pomoc pre nich a ich obratenie
- za Jozefa, jeho manželku Katku a za obnovu ich manželstva a rodiny 
- za Mikuláša, jeho manželku Alenku a za obnovu ich manželstva a rodiny 
- za Miloša, otca 3 detí, ktorému zistili nádor na mozgu

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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