
     Modlitby otcov                                                    spravodaj č.3,  september 2004

Modlitby otcov                    

Postojte na cestách a zamyslite sa. Skúmajte staré chodníky, hľadajte dobrú cestu, kráčajte po nej  
a nájdete osvieženie pre svoje duše.  ( Jer. 6,16 )

Máme príležitosť, aby sme sa na chvíľu zastavili,  pohliadli na svoj život a spýtali sa ako plynie. Ten, 
ktorý ťa na túto cestu postavil a vdýchol ti život, ten kto ťa viedol od malička, ten kto ťa učil vnímať 
a realizovať prvé túžby dobre žiť, ten istý stojí  stále pri tebe. To on ti ponúka svoju pomoc, aby si 
nepoľavil a aby si   neustále a horlivo realizoval v sebe pravé hodnoty lásky, hodné tvojej dôstojnosti 
a ľudskosti, hodné nádeje ukrytej v tvojom srdci a tvojho očakávania.

Buď silný, buď muž a zachovávaj rozhodnutia Pána, svojho Boha, kráčaj po jeho cestách a dodržuj  
jeho zákony, príkazy, ustanovenia a výroky, aby sa ti darilo všetko, čo podnikneš. 
(1  Kr  2, 2b-3)

Prijmime účasť modlitby, ku ktorej sme pozvaní, aby sme všetci spoločne zohýnali kolená pred tým, 
od ktorého pochádza a má meno každé otcovstvo, na nebi i na zemi. (Ef  3, 14-21)
Nie je to teda naša zásluha pred Bohom. Je to náš dar od Boha, v ktorom nám samým daruje samých 
seba.  V koľkých  veciach  sa  cítime  byť  odborníkmi,  v koľkých  veciach  môžeme  poradiť  a pomôcť 
druhým, ale ako málo si trúfame, bez toho aby sme sa nepodceňovali, cítiť sa zodpovední za toto 
miesto v našom srdci, na ktorom sa máme stotožniť so sebou ako otcovia. Čím viac sa tomu bránime, 
tým viac prestávame veriť i tomu čo robíme. 
Modlitba je teda dar pre všetkých, ktorí veria v pravé dobro. Modlitba je dar, ktorého odmenou zosilnie 
váš vnútorný človek. Ak sa modlitbou nestávate lepšími, ešte stále sa málo modlíte. Práve tu treba 
zabrať zo všetkých síl. Práve tu začína vierou prebývať Ježiš v našich srdciach, aby nás tak upevnil 
v pravej láske. Bez tejto Kristovej lásky je všetko len otročina a hrozná drina. „Bezo mňa nemôžete nič 
urobiť.“ „Keby ste vedeli čo to znamená: „Nie obetu chcem ale milosrdenstvo.“, počúvali by ste ma 
a hľadali by ste ma a ja by som sa vám dal spoznať.“

                          S úctou vás všetkých pozdravuje brat Ivan Ďuriš - kňaz

                                                                     * * *

Milí bratia,

radi by sme sa s Vami podelili o zážitky z vecí, ktoré sa udiali od vydania nášho posledného 
spravodaja v apríli. 13. mája predstavil otec Ivan Ďuriš, ktorý je správcom farnosti v Dolnej Súči, 
Modlitby otcov na rekolekcii svojim spolubratom kňazom. Jeho živé svedectvo si môžete prečítať 
v tomto spravodaji. V júni sme dostali pozvanie na prvé verejné modlitby otcov z MO na Slovensku, 
ktoré zorganizovali otcovia z Trebišova. Uskutočnilo sa 13. júna a ja osobne naň stále spomínam. 
V kostole nás nebolo veľa,  ale cítil som, že počty nie sú v tejto fáze pre Pána dôležité. Naši hostitelia 
boli plní živej viery a nákazlivej radosti, ktorá nemohla nikoho nechať ľahostajným. Bol to požehnaný 
čas a s Peťom sme sa vracali plní dojmov,  povzbudení k modlitbe za zorganizovanie podobného 
verejného stretnutia aj u nás v Žiline, keď to bude Pánova vôľa. 

V júli sa Peťo s manželkou Alenkou zúčastnil na Manželských stretnutiach (MS). MS sú krásnym 
hnutím obnovy kresťanských manželstiev, ktoré Vám vrelo odporúčame. Letným kurzom MS prešli 
mnohí otcovia z MO. Peťovo  a Alenkino pútavé svedectvo si môžete prečítať nižšie.  V auguste som 
mal možnosť svedčiť s mojou manželkou Katkou  o MO, MM a MS na kresťanskom rodinnom tábore 
(organizovala ho v Tatranskej Lesnej  Škola novej evanjelizácie Sv. Filipa pri bratoch saletínoch), ktorý 
nám veľmi veľa dal. Mal som veľkú radosť zo záujmu, ktorý prejavili prítomní muži o MO. Božka 
Ivanová  z Považskej Bystrice, ktorá s manželom Paľom tábor organizovala, povedala vetu, ktorá znie 
ako ozajstná výzva: “Keď sa chlapi začnú modliť, vtedy sa naozaj začnú diať veci !”
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Podobnú  radosť sme od apríla prežívali viackrát, vždy keď sme sa dopočuli, že v ďalšej dedine či 
meste si chlapi súkajú rukávy a pripravujú sa na spoločné modlitby. Ďakujeme Pánu Bohu,  že to takto 
riadi aj bez nášho priameho vplyvu (stretli sme sa iba s niektorými mužmi). Takto nám dáva najavo, že 
je to Jeho dielo a my sme len čiastoční pomocníci. Chceme Vás povzbudiť, aby sme sa všetci stali 
Jeho pomocníkmi. Napíšte nám svoje svedectvá a spolu si tvorme tieto spravodaje, spolu hľadajme 
Pánovu vôľu v našich životoch !
   V čase uzávierky tohto spravodaja sme dostali krátku reportáž o púti mužov do Gaboltova, 
ďakujeme za ňu Lacovi Šumichrastovi z Nemšovej.
 
Pred nami je jedna dôležitá akcia, pred ktorou sa môžeme spojiť v modlitbe. Od 11. do 20. októbra 
sa bude konať medzinárodná konferencia hnutia Solace (t.j. MM,MO, DV = Modlitby matiek, 
Modlitby otcov a Deti viery) práve na Slovensku – v Marianke pri Bratislave. Prítomní budú 
zakladatelia Solace z Anglicka – koordinátorka MM Veronika a koordinátor MO Maurice. Okrem toho 
budú prítomní koordinátori MM a MO z mnohých krajín celého sveta. Môj dojem je, že Veronika a 
Maurice toto stretnutie považujú za veľmi dôležitý míľnik na ceste Solace. Sme mladé hnutie (9 rokov) 
a Pán nás volá oveľa ďalej, než sa to javilo na začiatku (modlitby mám za svoje deti). Veronika hovorí, 
že Pán Ježiš jej dal v modlitbe tieto slová: ”Pomôžte druhým ľuďom rásť v modlitbe” a “Nestraťte ani 
jedného.” Zdá sa, že budeme mať čo robiť !

Predbežne sa plánuje, že jeden deň na konferencii bude venovaný výhradne Modlitbám otcov. Je to 
výborná príležitosť,  aby sme prišli aspoň na tento jeden deň (alebo jeho časť) a spolu sa zoznámili 
medzi sebou a samozrejme s Veronikou a Mauriceom. Môžete si urobiť obraz o Solace z prvej ruky a 
byť aspoň chvíľu pri formovaní hnutia, ktoré má čo povedať dnešnému svetu. Spolu sa môžeme 
pomodliť za všetky naše potreby a chváliť nášho Pána za úžasné veci, ktoré robí v našich životoch. Ak 
máte záujem prísť na deň MO, volajte 041/566 2156 pre ďalšie informácie. 
Tu je dátum deviatnika, ktorý sa budeme modliť pred touto konferenciou, za jej priebeh a 
ochranu:  od 1.  do 9. októbra. Ľubovoľný deviatnik na úmysel stretnutia komunity Solace.

V čase uzávierky sme dostali aj mail od Mauricea. Sú tam dve zaujímavé veci. Maurice začal pracovať 
na novom vydaní knižky pre Modlitby otcov a poprosil nás o spoluprácu pri revízii pôvodného textu. To 
znamená, že ak máte návrhy týkajúce sa vylepšenia textu modlitieb, prípadne ďalšie pripomienky, 
máte príležitosť ich tlmočiť Mauriceovi. Veľa času na to nie je, asi v polovici októbra by malo ísť nové 
anglické vydanie do tlače. Myslím si, že je to vzácna možnosť podieľať sa na spoludotvorení našej 
knižky. Svoje návrhy môžete posielať cez nás, my ich promptne emailujeme do Anglicka. Pokiaľ by ste 
chceli vidieť anglický originál knižky, môžeme Vám ho poslať. Vaše pripomienky sa môžu týkať aj 
slovenského prekladu !

Druhá vec je „brigáda v Portugalsku“. Solace tam dostal do daru pozemok s hospodárskymi 
budovami, ktoré chce Maurice renovovať a premeniť na medzinárodné centrum pre MO. Je to vo Val 
de Figuera, malej dedinke na polceste medzi Lisabonom a Fatimou. Maurice hľadá dobrovoľníkov, 
ktorí by chceli a mohli stráviť niekoľko dní v práci na opravách spomínaných budov a pri spoločných 
modlitbách (Ora et Labora ). Zatiaľ nie je jasné, aké výdavky by to predstavovalo. Ak Vás to zaujíma 
bližšie, ozvite sa !

Chceme sa ešte úprimne poďakovať Vám všetkým, ktorí ste poslali peniaze na náš účet alebo na 
našu adresu a prispeli ste tak na naše aktivity. Vďaka tomu môžeme vydať aj tento spravodaj. 

Nech Vám a Vašim rodinám žehná všemohúci Boh.

Ivan a Petr

                                                                     * * *
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Sv. Jozef

V každodennej modlitbe otcov sa modlíme, aby sme “prijali svoje pravé miesto otcov v spoločnosti 
podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Márie”. Aký príklad vlastne máme na mysli ? Pre mňa bol kedysi 
manžel Márie človekom, ktorý sa síce poslušne ujal svojej úlohy pestúna, ale inak neurobil nič 
mimoriadne. Zostal v tieni “slávnejších” členov svojej rodiny.
 
Teraz to vidím inak. Sv. Jozef bol živiteľom a ochrancom svojej rodiny, čo je, vďaka Bohu, ešte 
pomerne bežný jav aj medzi dnešnými mužmi. Sv. Jozef mal však aj jednu menej bežnú vlastnosť: 
podľa Sv. Písma to bol človek spravodlivý (Mt 1,19). Spravodlivosť je veľká čnosť.  V ľudských 
dejinách boli obdobia, keď bolo veľmi ťažké nájsť spravodlivých. V Sodome sa ich nenašlo ani desať 
(Gn 18,32) a Noe bol dokonca sám na celej zemi (Gn 7,1). Odmena za spravodlivosť  preto bývala 
veľká. Keď Abrahám uveril Bohu, počítalo sa mu to za spravodlivosť (Gn 15,6) a následne sa stal 
otcom veľkého národa. 

Podľa Katechizmu katolíckej cirkvi spravodlivosť spočíva v stálej vôli dať Bohu a blížnemu to, čo im 
patrí (KKC 1807). Dá sa preto povedať, že spravodlivý človek miluje Pána celým svojím srdcom, celou 
svojou dušou a celou svojou mysľou a blížneho miluje ako seba samého (Mt 22, 37-39). Vo vzťahu k 
Bohu je spravodlivý predovšetkým človekom  modlitby (porov. KKC 1807). 

Človekom modlitby bola samozrejme aj Mária, ale bol to Jozef, nie Mária, s kým opakovane hovorili  
anjeli o osude sv. rodiny (Mt 1, 20-23; 2,13;  2,19-20; 2,22). Jozefova úloha ako otca teda nespočívala 
len v živení svojej rodiny, ale aj v úprimnom hľadaní Božej vôle, Božieho plánu pre ňu, napr. takto: 
“Pane, všemohúci a milosrdný Bože, chválim Ťa za všetky požehnania pre moju rodinu. Prosím Ťa, 
dokedy máme zostať v Betleheme ? Čo znamenala tá návšteva troch mudrcov ? Ochraňuj nás Pane, 
pred všetkými útokmi nepriateľa !”  

Pretože modlitba spravodlivých je Pánovi pôžitkom (Prís 15,8), Jozef dostáva odpoveď – vstaň, vezmi 
dieťa i jeho matku a utekaj do Egypta (Mt 2,13). V tomto je krása skutočného otcovstva – Jozef 
ochraňuje a vedie svoju rodinu nielen svojimi ľudskými silami, ale najmä Božou mocou, ktorá na neho 
zostupuje skrze modlitbu a je tak zjavná, že Mária uprostred noci vstane a bez slova poslúchne jeho 
šokujúci príkaz. 

Pravá mužnosť je preto v zbožnosti. Boh chce, aby sa vo veciach smerovania rodiny na Neho obracali 
predovšetkým muži.  Žena môže svoju neistotu prenášať na muža, muž však predovšetkým na Boha. 
Je to veľká zodpovednosť, ale pocit, že mňa slabého Pán naplní všetkou potrebnou silou, aby sa moja 
žena a deti pri mne spokojne schúlili, ten pocit stojí za to.    
 
Pane, daj nám odhodlanie slúžiť Ti bez prestania,
aby v nás ľudia videli mužov plných moci a vnútornej sily
- mužov evanjelia a robotníkov v Tvojej vinici.
Sv. Jozef, oroduj za nás !

Amen
                                                                     * * *

Kňazská rekolekcia

Ďakujem za vašu spoločnú modlitbu. V utorok sa na ten istý úmysel modlili aj otcovia v D. Súči, ktorým 
som odovzdal váš pozdrav. Chcem povedať len krátko ako sa vidiac mojimi očami Pán oslávil v deň 
našej rekolekcie. Všetko prebiehalo ako obyčajne. Pri takýchto stretnutiach mávame vždy, okrem 
iného, pripravenú meditáciu a prednášku. Mimoriadny dotyk Božej priazne som pocítil pri meditácii, 
ktorá mala názov: Kňaz má byť človekom jednoty. V apoštolskom liste Pastores dabo vobis Sv. otec 
Ján Pavol II. hovorí: "Kňaz má vedieť niesť zodpovednosť za spoločenstvo a má byť človekom 
jednoty".  To je tá veľká Božia devíza, ktorá sa všade tak draho vykupuje. Rovnako i v kňazských 
spoločenstvách a stretnutiach. Pocítil som, že Pán si túto tému sám vybral. Pripravil si ju v Božej 
prozreteľnosti jeden rehoľník, redemtorista, majúci úctu medzi mnohými kňazmi dekanátu. Po tejto 
meditácii sme dostali skutočný dar jednoty o ktorú sme sa všetci s bázňou usilovali  a trvalo to počas 
celého dňa nášho stretnutia. Vďaka tomu som mohol úplne na záver rekolekcie, tesne pred obedom, 
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oboznámiť kňazov s MO, tiež s MM, dať im do rúk  Mauricov list a jednu knižočku MO. Ďakujem Mu za 
toto svedectvo a dávam ho vám na povzbudenie. Tá atmosféra jednoty bola Jeho darom a zároveň 
poukázaním na otvárajúci dar MM a MO.

Brat Ivan z D. Súče.

                                                                     * * *

Manželské stretnutia

Minulý týždeň v nedeľu sme sa s manželkou a deťmi vrátili úplne uťahaní z letného kurzu 
Manželských stretnutí 2004 (ďalej MS alebo manželáky) v Banskej Bystrici (viac o MS na 
www.mstretnutia.sk). Tohto roku sa konali dva turnusy a na tom našom bolo až 138 manželských 
párov so svojimi deťmi, o ktoré sa počas prednášok a práce v skupinkách starali vyškolení animátori. 
Každý deň sa slávila svätá omša a bolo možné pristúpiť k rozhovoru s kňazom a sviatosti zmierenia, o 
čo sa starali saleziánski a diecézni kňazi. Na manželákoch vždy panuje veľmi dobrá atmosféra a 
pohoda a človek si pripadá ako v raji - bez starostí o bežné svetské veci, v otvorenosti, dôvere a 
pravde v spoločenstve podobne zmýšlajúcich ľudí. Prečo píšem o Manželských stretnutiach? Preto, že 
"manželáky",  Modlitby otcov a Modlitby matiek najviac ovplyvnili a skutočne pomohli a stále pomáhajú 
obrátiť mňa, moju manželku a moje deti. 

V čom spočíva sila Manželských stretnutí? Toto je v prvom rade tajomstvo, tak ako mnoho iných vecí 
v otázkach viery. Je to Pánovo dielo, na ktorom sa darí skutočne uzdravovať poškodené manželstvá. 
Nejde len o určitý druh "školenia" v oblasti manželskej komunikácie a iných oblastí manželského 
života, ale o  odkrývanie a liečenie skutočných zranení. 
Manželáky sme absolvovali štyrikrát a vždy nám účasť na nich  ukázala a aj liečila hlavné príčiny 
našej neschopnosti žiť naše sviatostné manželstvo v úprimnosti a pravde pred Bohom. 
Keď som išiel na prvé MS, myslel som si, že tam Alenke vysvetlia, kto je v rodine pánom a kto musí 
poslúchať. S prekvapením som zistil, že manželáky učia otvorenosti a pravde v manžestve a to čo 
som od nich vyžadoval, som tam nenašiel. Dlho, dlho aj s pomocou MO som začal objavovať svoje 
pravé miesto v rodine ako otec a začal som zisťovat, že  svoju autoritu v rodine treba uplatňovať 
preberaním zodpovednosti za Alenku a svoje deti. Toto je stále môj problém - prijať svoju 
zodpovednosť za nich do svojich rúk. 
Na druhých manželákoch som bol ešte stále so svojou manželkou nespokojný a dokonca som si 
myslel, že bez nej by som zvládol kopec domácich činností oveľa ľahšie. Chvála Bohu mi Pán na 
manželákoch otvoril oči a Alenku mi uchoval v mojej blízkosti. Všetci máme kopec nedokonalostí a ja 
som sa po týchto manželákoch naučil ďakovať nášmu Bohu za Alenku a za ohromné množstvo práce, 
ktoré ona konala a ja si to neuvedomoval. 
Na tretích manželákoch som začal pociťovať ohromné sklamanie zo seba, že nemilujem svoju rodinu - 
Alenku a deti, že si nevážim ten krásny nebeský dar, ktorý mi dal. Bola to skutočne pravda, a po 
rokoch manželstva boli moje vzťahy ku Alenke a deťom akosi zautomatizované a ja som cítil, že 
únava a stres z bežných vecí mi dáva zabúdať na to, koho mám pri sebe a kto vedľa mňa vyrastá.
A na týchto posledných manželských som objavil príčinu toho, prečo nedokážem účinne bojovať proti 
priťahovaniu inými ženami a svojím predstavám. Zistil som, že som celkom neopustil svoju prvú veľkú 
lásku, ktorú som ešte ako neveriaci aj bez sviatosti považoval za svoju budúcu manželku a že si 
vôbec neuvedomujem, aký veľký dar som dostal od nášho Pána vo svojej Alenke. Po tom, čo som si 
to uvedomil, vyznal to Alenke a poprosil o odpustenie ju aj nášho Pána, mám väčšiu silu bojovať proti 
tomuto pokušeniu, pretože už viem, že jediným mojim pokladom je Alenka a že všetky iné pekné ženy 
majú alebo čakajú na svojich vlastných rytierov. Alenka je Boží dar, veľký poklad nevyčíslitelnej 
hodnoty pre mňa osobne a pre nikoho iného! Podobne odteraz považujem iné ženy tiež za veľký 
poklad pre svojho terajšieho alebo budúceho manžela.

Pán je veľký a Jeho milosrdenstvo je ohromné, preto som sa rozhodol týmto spôsobom vydať 
svedectvo o tom, ako náš Pán koná v našich životoch. Verím, že MO, MM a MS vykonali a vykonajú v 
mojej rodine ešte veľa zázrakov a vnútorných uzdravení. 
Chcel by som sa tiež podeliť s radosťou, že na manželákoch som stretol a rozprával sa s veľa mužmi, 
ktorí sa modlia MO, a to otcov z Trebišova, Bratislavy, Haláčoviec, Trnavy, Dolnej Súče, Sniny a 
Žiliny. Želám veľa Božích milostí Vám, vašim rodinám aj skupinkám, v ktorých sa modlíte.

Petr
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Povzbudená svojím manželom odhodlala som sa napísať pár riadkov o Manželských stretnutiach 
(MS). Chcem sa poďakovať tým, ktorí organizujú MS a konajú množstvo tichej akoby neviditeľnej 
práce. Chcem sa poďakovať Bohu, že sme sa mohli na MS zúčastniť. Chcem ďakovať za sviatosť 
manželstva a svojho manžela Peťa. Chcem ďakovať nášmu Pánovi za Jeho nesmiernu trpezlivosť so 
mnou, za Jeho obrovskú lásku a milosrdenstvo, ktorou mení moju tvrdohlavú povahu.
Ďakujem Peťovi, že prebral na svoje plecia úlohu otca a autority v našej rodine. Už nemám strach 
z vlastnej neschopnosti a učím sa byť matkou naším deťom. 
Ďakujem nášmu Pánovi za to, že mi ukázal aký dôležitý je úsmev a radosť v živote. Prijať svoj kríž 
neznamená zvaliť jeho ťarchu na manžela a deti cez svoju ustavične zamračenú tvár a ufrflané reči 
plné krivdy. Chcem sa pokúsiť prijať svoj kríž s radosťou ako dar od Pána, veď Pán hovorí „Ja som 
s vami po všetky dni až do skončenia sveta„.

Alena 

                                                                    * * *

Púť do Gaboltova

„Mal som dovolenku a nemohol som Ti skôr odpovedať. Neviem, či Ti stačí napísať zhruba program 
Púte mužov, lebo obsah prednášok si už dobre nepamätám a nechcel by som niečo popliesť. Prišli 
sme do Gaboltova asi o 8.15 h a našli sme na mieste iba zvukára, ktorý nás ubezpečoval, že aj 
napriek dažďu bude program vonku (tých, čo mali sandále a kraťasy to vôbec nepotešilo). Za malú 
chvíľu vyšiel z kostola húf mužov, čo prišli skôr a zúčastnili sa na omši mimo program. O 9.00 program 
začal krížovou cestou pre mužov - latku postavili dosť vysoko a ostalo tak až do konca. Nasledovala 
prednáška laika Toma Edwardsa na tému : Úloha muža v rodine. O 12.00 modlitba Anjel Pána a 
prestávka na obed. Po obede Chvály, svedectvá mužov o ceste k Pánovi, pantomíma, modlitba sv. 
ruženca - muži z Gaboltova a prednáška P. Toma Forresta CSsR na tému : Úloha muža v cirkvi. O 
16.30 sv. omša - Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup. Aj keď sme dáždniky odložili iba počas sv omše a 
teplota tiež nevystúpila príliš vysoko, duchovne sme boli rozohriati a počasie nás nemohlo znechutiť. 
Odnášali sme si domov skvelý zážitok z tejto akcie. V utorok sme začali MO, stretli sme sa štyria.
Zdraví Laco.“

                                                                    * * *

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.

Kontakt na Modlitby otcov:                                                          Kontakt na Modlitby matiek:
Ivan Melo                        Petr Maxa                                                Jana
Stodolova 12                   Modlitby_Otcov@post.sk                        Modlitby matiek z komunity Útecha
010 15 Žilina                                                                                   P. O.Box 137 
                                                                                                        850 00 Bratislava 5
                                                                                                        Tel./fax: 02/63814054

                                                                    * * *
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                                       Modlitby otcov

(zatiaľ posledný spravodaj od Mauricea, ktorý sa nám podarilo preložiť a vydať až v tomto čísle)

Spravodaj - január 2004

Píšem vám v deň, kedy oslavujeme Pánov krst. Týmto dňom sa končí Vianočné obdobie a my sa 
tešíme na výzvy a radosti tohto roku. Vianoce sú pre nás všetkých a najmä pre rodiny významná 
chvíľa, pretože kvôli spoločnej rodinnej oslave sa môžeme pokúsiť pritiahnuť k sebe členov našich 
rodín z blízka aj ďaleka. Spojenie Svätej rodiny v Betleheme pri narodení Ježiša sa opakuje po celom 
svete v našich oslavách a posväcuje naše rodiny. Odlúčenie Ježiša od svojich rodičov v jeho 12-tich 
rokoch po tom, čo opúšťali Jeruzalem po slávení Veľkej noci, mi pripomína tých z našich rodín, 
ktorých vídavame zriedkavejšie, pretože žijú ďaleko, alebo spolu nevychádzame. Toto oddelenie nás v 
čase Vianoc zosmutňuje a tak sa snažíme spojiť sa alebo uzmieriť. Vianoce sú časom radosti a čas 
na uzdravovanie. Prichádzajú v čase, keď na severnej pologuli máme tmavé rána a krátke dni a tak 
príchod Vianoc vnáša svetlo a teplo do našich sŕdc a rodín. Pripravujú nás na príchod Nového roku, 
ktorý sám o sebe nás povzbudzuje k tomu, aby sme robili nové predsavzatia pre nás a naše rodiny, 
aby sme sa pozreli na spôsob, akým žijeme, aby sme preskúmali, či by nebolo dobré zmeniť niečo v 
našich životoch.

Tak, Vianoce sú za nami a my sme urobili naše nové predsavzatia - a možno už aj porušili niektoré z 
nich! Božia ruka je pri nás, aby nám pomohla usporiadať naše životy tak, aby sme mohli žiť v mieri a 
pokoji. Keď sa s Ním rozprávame, rastieme a preto je dôležité sa denne modliť. Knižôčka MO si 
začína nachádzať svoje miesto v našom modlitebnom živote. Pripomína nám veci, za ktoré sa máme 
modliť a že sme zjednotení v našich modlitbových skupinách so všetkými ostatnými skupinami MO po 
celom svete.

Minulý september som bol so svojou sestrou Veronikou v ČR rozprávať na stretnutiach o Modlitbách 
matiek a Modlitbách otcov. Stretnutie Modlitieb otcov bolo v Brne a bolo to prvé takéto stretnutie na 
tomto mieste. Bolo prítomných približne 40 ľudí vrátane niekoľkých žien a napriek tomu, že sme mali 
problémy, bolo toto stretnutie plodné a vzniklo niekoľko nových kontaktov. Náš koordinátor zo 
Slovenska, Ivan Melo, podnikol dlhú cestu, aby on a jeho kolega mohli byť na stretnutí a porozprávať 
nám o našej práci pre Modlitby otcov.

Len prednedávnom navštívil David Romanos z Nového Zélandu dom komunity Solace a rozprával o 
jeho záujme o Modlitby otcov. Zaujímal sa najmä o prácu komunity Maranatha, ktorá vydala knižôčku 
"Čo to len robíme našim deťom" ("What on Earth are we doing to our Children"). Niektorí z vás 
poznajú túto knižôčku, ktorá predstavuje jasné dôkazy mocných a deštruktívnych vplyvov, ktoré v 
súčasnosti formujú životy našich detí a budúcnosť našej civilizácie. David celkom silno cítil, že my ako 
otcovia si máme osvojiť tieto názory a používať ich denne, tak ako knižôčka očakáva odozvu od 
každého z nás vrátane politických, spoločenských a cirkevných vodcov.

Knižôčka poskytuje dôkaz "systematického a bezohľadného poškodzovania vykonávaného 
celosvetovo na životoch detí a mladých ľudí" a volá po "našej osobnej a spoločenskej zodpovednosti 
za to, čo sa v súčasnosti deje našim deťom v tejto krajine a všade vo svete". Krutým faktom zostáva, 
že podľa hocakého štandardného súdnictva, ich zraňujeme. "Okrádáme deti o ich úctu a nevinnosť. 
Zneužívame ich a zavalujeme ich myšlienkami dospelých. Zneužívame a matieme ich. 
Ochudobňujeme ich o vieru a morálny rámec života. Neuvedomujeme si ich zraniteľnosť a pravdu, že 
veľké množstvo z nich žije v strachu a osamotenosti a sú hlboko poškodení. Oberáme ich o lásku a 
bezpečie a znečisťujeme ich mysle a učíme rozprávať a žiť vulgárne. Robíme ich menej citlivými na 
násile a otravujeme ich nemorálnymi a ponižujúcimi sexuálnymi obrazmi. Upevňujeme v nich zlé 
normy - lačnosť, násilie, špinavosť, zlé správanie, nedostatok ohľadu na druhých a nedostatočný 
rešpekt ku sebe samým. Kým sú naše deti menené normami sebeckej, materialistickej spoločnosti, 
väčšina z nás zostáva hlucho tichými - nerobiť nič však znamená zriecť sa našej zodpovednosti.

Niektoré fakty z knižôčky:

Odopreté právo na život: Viac ako 17 000 000 detí umiera každý rok od hladu a povýživy. (OSN)
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Kým deti za morom hladujú, približne 20 miliónov dospelých vo Veľkej Británii trpí nadváhou. Utratia 
80 miliónov libier ročne na odtučňovacie produkty a odhaduje sa, že Natioanal Health Service na nich 
utratí ďalších 200 miliónov libier. (Office of Health Economics, citované v The Guardian, 18.7.1994)

Nerovnosť šancí: 100 - 200 miliónov detí na svete pracuje. (Odhad robený Detským fondom OSN, 
informačný list 29.3.1994)

Otrávené mysle - tým čo vidia: Priemerné americké 13-ročné dieťa videlo 8 000 vrážd a viac ako 100 
000 iných aktov násilia v televízii. Toto založené na tom, že priemerné dieťa sleduje televiziu 3 hodiny 
denne. (American Psychological Association)

---------------------------------------------------------------------

Som si istý, že podobne ako ja, považujete tieto štatistiky za hrôzostrašné, pričom v knižke sú 
uvedené až na 42 stranách. Je to bolestivé čítanie, ktoré však tiež povoláva každého z nás, aby sa 
pokúsil o zmenu. Jedna z posledných poznámok v knižôčke je táto: "každý z nás je stvorený na Boží 
obraz. Každá osoba, dieťa alebo dospelý je nevyčísliteľnej hodnoty a je Bohom osobne poznaný a 
milovaný. On nás spoznal už v lone matky, volá nás po mene a dokonca vlasy na hlave máme 
zrátané. Tieto pravdy sú základom našej kresťanského bytia, v ktorom má každý jednotlivec svoje 
základné práva a zodpovednosti.

Aby sme mohli dôjsť k zmene, musíme najprv uznať skutočnú naliehavosť situácie a toto vyžaduje 
ochotu postaviť sa faktom. Po druhé, môžeme prijať našu osobnú a kolektívnu zodpovednosť za tento 
stav a to vyžaduje prístup úprimnosti a lásky. Po tretie, môžeme vyjadriť našu vinu a bolesť za to, čo 
sme urobili a za naše mlčanie a pasivitu v tvári toho, čo sa deje. Musíme ľutovať. Po štvrté, môžeme 
sa odhodlať k tomu, aby rozprávali a konali odvážne proti vplyvom Zla, ktoré celosvetovo poškodzujú 
a ničia deti a mladých ľudí.

Je to na každom z nás. "Všetko potrebné pre úspech Zla je, aby dobrí ľudia nerobili nič." Edmund 
Burk.

Kópie knižôčky - "Čo to len robíme našim deťom" ("What on Earth are we doing to our Children") 
môžu byť získané z:
The Maranatha Community, 102 Irlam Road, Flixton, Manchester M41 6JT, telefón: +44-161 748 
4858, E-mail: office@maranathacommunity.freeserve.co.uk

Ďakujeme komunite Maranatha za ich súhlas s pretlačou výňatkov z ich knižôčky.

Informujte ma prosím v  prípade akýchkoľvek pozitívnych akcií, ktoré by boli podniknuté v súvislosti s 
týmto listom tak, aby som ich mohol posunúť ostatných.

Nech Boh naďalej požehnáva všetko, čo pre Neho robíte.

Maurice Williams Tel: +44-1322 286847
Diakon Email: maurice@fathersprayers.co.uk
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