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Milí otcovia !
V týchto dňoch vrcholia práce na slovenskom vydaní útlej knižky pre hnutie Modlitby otcov (MO). Na
ukážku prikladáme v tomto spravodaji dve modlitby z tejto knižky. Sme veľmi radi, že sme sa dostali do
tejto fázy. Je to príležitosť pre mužov, aby sme sa spojili v malých modlitbových skupinkách a spolu
hľadali, čo je podstatné pre náš život. Keď som sa pripravoval na písanie tohoto listu, prosil som Pána, aby
ma viedol, ak si to želá, k tomu miestu vo Svätom Písme, ktoré považuje za dôležité pre nás, slovenských
otcov. Náhodne som otvoril Písmo a zvedavo som sa začítal:
"Ustavične sa radujte v Pánovi ! Opakujem: Radujte sa ! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom.
Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky
prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a
vaše mysle v Kristovi Ježišovi" (Flp 4, 4-7).
Nie vždy ma takéto náhodné otvorenie privedie k textu, ktorého význam okamžite chápem. Toto však
vyzeralo dosť jasne. Okolo seba (aj u seba) vidím priveľa starostí, veľa nepokoja, menej skutočnej radosti
a ešte menej modlitby. Najmä u mužov. Fakt je, že nároky na nás sú nesmierne. Manželky právom
očakávajú, že sa pre rodinu vydáme celí, deti nás veľmi potrebujú, zamestnávateľ očakáva, že podáme
špičkový výkon, priatelia očakávajú nezištnú pomoc a na rodičov tiež musíme pamätať. Nikoho nechceme
sklamať, nuž sa snažíme vyhovieť každému a zvyčajne kdesi zlyháme. Niekedy dosť škaredo.
Domnievam sa, že všetky tie oprávnené nároky a očakávania sa ani nedajú splniť. Nie našimi vlastnými
silami. Ježiš to povedal na rovinu: "bezo mňa nemôžete nič urobiť" (Jn 15,5). Aby sme uspeli, potrebujeme
svoje chabé sily napojiť na Božie sily. Toto sa deje v modlitbe a osobitným spôsobom v modliacom sa
spoločenstve ("Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene ...").
Ja sám som modlitbu dlho považoval za stratu času. Zdalo sa mi, že nevidím žiadne ovocie. Bol som z tých
ambicióznych ľudí, pre ktorých je kariéra najvyššou prioritou. Žil som podľa svojich plánov a ak som sa aj
niekedy modlil, tak som prosil Boha, aby mi ich pomohol realizovať. Toto je nesprávny prístup k modlitbe.
Teraz vidím veci celkom inak. Asi pred siedmimi rokmi som urobil objav, ktorý ma doslova šokoval:
uvedomil som si, že Boh môže mať so mnou svoj vlastný plán, možno iný ako tie moje a preto túži po tom,
aby som mu odovzdal riadenie. Riadenie môjho života.
Zhlboka som sa nadýchol a opatrne, postupne som to začal skúšať. Môj život sa začal meniť. Keď som
prestal podriaďovať Božie úmysly tým svojim, ovocie modlitby sa dostavilo. Spolu s ďalšímí otcami sme v
novembri r. 2000 vytvorili modlitbovú skupinku. Naše manželky sa už modlili Modlitby matiek (MM) a
Pán nás cez ich príklad náležite inšpiroval. Vtedy sme ešte nemali ani potuchy o hnutí Modlitby otcov
(MO). Netrvalo dlho a v r. 2001 som sa ocitol na stretnutí MM, na ktorom bola prítomná Veronika a
Maurice, zakladatelia MM a MO. Tam som zistil, že MM a práve začínajúce MO sú presne o tom, čo ma
vtedy už plne zamestnávalo: o úplnom odovzdaní seba samého do Božích rúk, o podriadení sa Jeho
plánom, nech sú akékoľvek a o detskej dôvere, ktorú si takýto krok vyžaduje. Znova som žasol.
Je to také jednoduché ! Stačí úprimná snaha a odvaha dať Bohu šancu.
Dovoliť mu, aby nebol len divákom, ale aj účastníkom v mojom živote. V našej skupinke sme otcovia ako
mnohí iní. S radosťami i trápeniami, úspechmi i zlyhaniami. Keď však dokážeme v modlitbe a v dôvere
prednášať svoje prosby a vďaky, napĺňa nás radosť a Boží pokoj a starosti nás prestávajú gniaviť. Cítime,
že Pán je blízko. Tak, ako to hovorí Sv. Pavol v liste Filipanom, ktorý som v úvode citoval.
Viete chlapi, po čom možno najviac túži dobrá kresťanská žena ?

Aby jej muž bol skutočným duchovným vodcom v rodine. My, čo sa už modlíme MO, veľmi dobre vieme,
koľko milostí nám naše mamy z MM vyprosujú. Chválime Pána za to, že ich máme, za to, že nám
prešľapali cestu. Patrí im naša najvyššia úcta. Teraz je rad na nás. Naše rodiny potrebujú otcov, ktorí budú
hľadať vedenie Ducha Svätého, otcov pevných a zodpovedných, otcov, o ktorých sa budú môcť oprieť ich
ženy - tak, ako sa Mária mohla oprieť o sv. Jozefa.
Úprimne a s dôverou sa modliaci muž sa stáva sám sebou, je plný moci a
vnútornej sily a z toho má radosť a osoh nielen jeho rodina a spoločnosť, ale v prvom rade on sám. Pán je
blízko a Jeho milosť padá ako dážď.
Ivan

Spravodaj MO, ktorý napísal Maurice, koordinátor MO vo svete pri
príležitosti vydania anglického originálu knižky MO v minulom roku:
Drahí otcovia,
Modlitby otcov sa teraz, skrze Božiu milosť, skutočne rozbiehajú a my chválime a ďakujeme Bohu za nové
začínajúce skupiny. Nebol to pôvodne náš zámer mať skupiny modlitieb otcov, ale potom čo začali
Modlitby matiek, oslovilo nás množstvo mužov s otázkou 'a čo muži?'. Modlili sme sa za to a cítili sme, že
Pán nás žiada, aby sme zhromaždili mužov k modlitbe za iných mužov, za deti, za rodiny a samozrejme za
ženy a skupiny Modlitieb matiek.
Teraz máme svoju vlastnú brožúrku a ďakujeme Bohu za skupinku mužov, ktorá sa stretla, aby sa
pomodlila za jej vznik a zorganizovala tlač a distribúciu. Kópia brožúrky je priložená. Potrebujeme sa
modliť v jednote - spojiť toľko mužov, koľko je len možné k pravidelnej modlitbe za iných mužov na
svete.
Modlitby otcov sú pre duchovných aj fyzických otcov.
Naši duchovní otcovia, kňazi, pastori a mnísi, potrebujú modlitbu, lásku a podporu v ich veľkom povolaní.
Veľa z nich odpovedalo na Božie volanie tým, že sa vzdali perspektívy rodinného života a sústredili sa na
prácu, ku ktorej ich Boh povolal. Chválime a ďakujeme Bohu za každého z nich. Problém je v tom, že na
nich ľahko nachádzame chyby - koniec koncov, sú iba ľudia! Často, namiesto lásky, prejavujeme
nespokojnosť. Namiesto podpory, ukazujeme nelojálnosť. Je ľahké si myslieť, že kvôli tomu, kto sú,
nepotrebujú naše modlitby. Ale práve preto, že sú tým kým sú, sú hlavným cieľom najvyššieho zla. Preto
potrebujú naše modlitby.
Naši slobodní 'otcovia', tí muži, ktorí sa nikdy neoženili a tí, ktorí ovdoveli, majú zvláštnu úlohu. Dúfame v
ich modlitbu z hĺbky srdca, kedykoľvek je to možné, za podporu nášho duchovenstva, mníchov a ženatých
mužov. Týmto spôsobom budú vykonávať svoje zvláštne poslanie ako slobodné osoby.
Naši ženatí otcovia, ktorí nemajú žiadne deti a často majú čas, aby sa zapájali do do miestnych alebo
národných organizácií alebo charitatívnej práce. Potrebujeme ich modlitby, pomoc, porozumenie a
povzbudenie ktoré štedro odovzdávajú druhým mužom, ktorí zápasia so svojimi povolaniami.
Naši fyzickí otcovia, muži s rodinami, majú plno problémov so svojou úlohou otcov. Mnohí zisťujú, že je
to nad ich sily a že je ľahšie vyhýbať sa svojej zodpovednosti. Mnohí opäť strácajú svoju cestu v živote a
nachádzajú iné záujmy, iných ľudí, ktorí obsadzujú ich životy a výsledkom sú rozbité manželsvá a rodiny s
jedným rodičom. Väčšina má problémy so spravovaním financií a napĺňaním povinností daných Bohom.
Niekedy to vedie k prepracovaniu, ktoré vytvára napätie v manželstve a môže viesť k rozpadu. Je veľa
takých, čo žijú odvážne a obetavé životy pre zabezpečenie svojich rodín.
Čo robíme?
Nuž, najprv sa zaväzujeme k pravidelnej modlitbe, pretože Boh môže zmeniť veci, ktoré my nemôžeme a
pretože povedal 'proste a dostanete'. Nie 'možno dostanete' ale 'dostanete'. Vieme, že Boh nás nikdy
neoklame a spoliehame sa na Jeho Slovo. Takže sa budeme odovzdávať a modliť za mužov, ženy a deti,
aby Boh uzdravoval a posilňoval ľudí, ktorých stvoril a aby zasa oni chválili a uctievali nášho milujúceho
Boha.

Naše ciele
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'.
Naše dôvody
Som si istý, že už sa modlíte za veci načrtnuté vyššie, ale Pán povedal 'kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v mojom mene, Ja som medzi nimi'. Ak sa my, ako muži, denne modlíme v rôznych
krajinách, potom verím, že budeme skutočne požehnaní a svet sa bude meniť skrze naše modlitby. Musíme
veriť v moc Boha - vie meniť veci - tak ho poprosme.
Email
Jeden z problémov s písaním listov je potreba plniť obálky a platiť poštovné. Ak niektorý z čitateľov má
novú emailovú adresu a nepovedal mi o tom, prosím informujte ma čo najrýchlejšie. Ušetrí to peniaze za
spravodaje a ďalšiu komunikáciu a umožní nám to používať emailový systém k prípadným prosbám za
naliehavé modlitby. Moja emailová adresa je v zadnej časti brožúrky a na spodku tejto strany.
Ako ďalej
Bolo by nádherné, keby ste sa všetci hneď teraz začali modliť modlitby z brožúrky a dali mi vedieť ak
vzniknú nové skupinky alebo ak budete potrebovať ďalšie knižky. Držte sa prosím týchto modlitieb o
ktorých si myslíme, že sú inšpirované a sú symbolom jednoty s ďalšími skupinami Modlitieb otcov po
celom svete. Pamätajte, že stačí, aby boli dvaja alebo traja v skupinke. Ak ktokoľvek z vás potrebuje
modlitbu, dajte mi prosím vedieť a ja oslovím ostatných, aby sa pomodlili za váš úmysel. Naviac každý deň
nechávame zažatú sviecu pred krížom a mená tých, čo žiadali o modlitbu kladieme pred kríž a sviečku.
(Ježiš vykupiteľ a Svetlo sveta)
Veľkým požehnaním Modlitieb otcov je zjednocovanie rôznych skupín mužov, takže sa nemodlíme iba za
seba, ale tiež za iných. Modlite sa denne tiež za ďalších mužov, aby sa vzdali svojich masiek, boli silní vo
viere, vyhýbali sa pokušeniu v akejkoľvek forme a stali sa ľuďmi modlitby. Zdá sa, že veľa mužov, dokonca
aj duchovných, opustilo modlitbu! Keď vedieme rušné životy, možeme ľahko odložiť modlitbu na neskoršie
alebo na zajtra. Keď sme zaneprázdnení, potrebujeme sa modliť ešte viac. Môžeme dosiahnuť ďaleko viac,
ak sa najprv pomodlíme. Spomínam si, že mi niekto povedal o jednej zaneprázdnenej lekárke, ktorá trávila
hodinu denne v modlitbe. Ak mala mať veľmi rušný deň, modlila sa dve hodiny. Je to otázka správneho
zoradenia priorít.
MY VŠETCI, DUCHOVNÍ, MNÍSI, SLOBODNÍ A ŽENATÍ MUŽI POTREBUJEME MODLITBU A MY
VŠETCI MUSÍME NEUSTÁLE ODOVZDÁVAŤ SEBA A NAŠE POVOLANIA BOHU. IBA VTEDY, KEĎ
SA ODOVZDÁME, MÔŽE NÁS BOH POUŽIŤ SPÔSOBOM AKÝM CHCE. TOTO JE NAŠÍM
NAPLNENÍM. ROBÍME PRÁCU, PRE KTORÚ SME BOLI STVORENÍ.
Nech vás Boh naďalej požehnáva vo všetkom, čo pre Neho robíte.
Maurice Williams
Diakon
Tel/fax: +44 (0) 1322 286847
Email: maurice@fathersprayers.co.uk
Každodenná modlitba otcov
Pane, ďakujeme Ti za dar otcovstva
a prosíme Ťa o odpustenie za chvíle,
keď sme zlyhali vo svojej povinnosti
milovať a ochraňovať naše rodiny.
Ľ utujeme v mene všetkých otcov a prosíme Ťa,
aby si nám pomohol odvrátiť sa od vecí,

ktoré nás od Teba oddeľujú.
Pane, daj nám silu a veď nás tak,
aby sme naplnili svoje poslanie
a prijali svoje pravé miesto otcov v spoločnosti,
podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Márie.
Prosíme Ťa, Otče, o ochranu všetkých žien a detí,
ktoré si zveril do našej opatery;
chráň ich, prosím, pred všetkými útokmi nepriateľa.
Otče, prosíme Ťa, žehnaj Modlitby matiek,
Modlitby otcov a Deti viery,
aby boli naďalej vedené Duchom Svätým.
Prosíme o to skrze Tvojho Syna,
Ježiša Krista, nášho Pána. Amen
Modlitba vďaky za otcovstvo
Ďakujeme Ti, Pane, náš Bože,
za nádherný dar otcovstva.
Pomôž nám zostať blízko
k našim rodinám a priateľom
a daruj nám trpezlivosť a načúvajúce srdce,
aby sme rozpoznali ich potreby
a aby sme v nich uvideli Teba.
Nech nikdy nezabudneme,
aké dôležité je byť otcom.
Amen
***
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.
Naša adresa:
Ivan Melo
Stodolova 12
010 15 Žilina

Petr Maxa
Modlitby_Otcov@post.sk

