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Milí otcovia !                                           

V týchto d och vrcholia práce na slovenskom vydaní útlej knižky pre hnutie Modlitby otcov (MO). Naň  
ukážku prikladáme v tomto spravodaji dve modlitby z tejto knižky. Sme ve mi radi, že sme sa dostali doľ  
tejto fázy. Je to príležitos  pre mužov, aby sme sa spojili v malých modlitbových skupinkách a spoluť  
h adali, o je podstatné pre náš život.  Ke  som sa pripravoval na písanie tohoto listu, prosil som Pána, abyľ č ď  
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 za ítal:č

"Ustavi ne sa radujte v Pánovi ! Opakujem: Radujte sa ! Vaša miernos  nech je známa všetkým u om.č ť ľ ď  
Pán je blízko. O ni  nebu te ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním v akyč ď ď  
prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavos , uchráni vaše srdcia ať  
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 dos  jasne. Okolo seba (aj u seba)  vidím prive a starostí, ve a nepokoja, menej skuto nej radostiť ľ ľ č  
a ešte menej modlitby. Najmä u mužov. Fakt je, že nároky na nás sú nesmierne.  Manželky právom 
o akávajú, že sa pre rodinu vydáme celí, deti nás ve mi potrebujú, zamestnávate  o akáva, že podámeč ľ ľ č  
špi kový výkon, priatelia o akávajú nezištnú pomoc a na rodi ov tiež musíme pamäta . Nikoho nechcemeč č č ť  
sklama , nuž sa snažíme vyhovie  každému a zvy ajne kdesi zlyháme. Niekedy dos  škaredo.ť ť č ť

Domnievam sa, že všetky tie oprávnené nároky a o akávania sa ani nedajú splni . Nie našimi vlastnýmič ť  
silami. Ježiš to povedal na rovinu: "bezo m a nemôžete ni  urobi " (Jn 15,5). Aby sme uspeli, potrebujemeň č ť  
svoje chabé sily napoji  na Božie sily. Toto sa deje v modlitbe a osobitným spôsobom v modliacom sať  
spolo enstve ("Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene ...").č

Ja sám som modlitbu dlho považoval za stratu asu. Zdalo sa mi, že nevidím žiadne ovocie. Bol som z týchč  
ambicióznych udí, pre ktorých je kariéra najvyššou prioritou. Žil  som pod a svojich plánov a ak som sa ajľ ľ  
niekedy modlil, tak som prosil Boha, aby mi ich pomohol realizova . Toto je nesprávny prístup k modlitbe.ť  
Teraz vidím veci celkom inak. Asi pred siedmimi rokmi som urobil objav, ktorý ma doslova šokoval: 
uvedomil som si, že Boh môže ma  so mnou svoj vlastný plán, možno iný ako tie moje a preto túži po tom,ť  
aby som mu odovzdal riadenie. Riadenie môjho života.  

Zhlboka som sa nadýchol a opatrne, postupne som to za al skúša . Môj život sa za al meni . Ke  somč ť č ť ď  
prestal podria ova  Božie úmysly tým svojim, ovocie modlitby sa dostavilo. Spolu s alšímí otcami sme vď ť ď  
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 za ínajúce MO sú presne o tom, o mač č  
vtedy už plne zamestnávalo: o úplnom odovzdaní seba samého do Božích rúk, o podriadení sa Jeho 
plánom, nech sú akéko vek a o detskej dôvere, ktorú si takýto krok vyžaduje. Znova som žasol.ľ

Je to také jednoduché ! Sta í úprimná snaha a odvaha da  Bohu šancu.č ť
Dovoli  mu, aby nebol len divákom, ale aj ú astníkom v mojom živote. V našej skupinke sme otcovia akoť č  
mnohí iní. S rados ami i trápeniami, úspechmi i zlyhaniami. Ke  však dokážeme v modlitbe a v dôvereť ď  
prednáša  svoje prosby a v aky, nap a nás rados  a Boží pokoj a starosti nás prestávajú gniavi . Cítime,ť ď ĺň ť ť  
že Pán je blízko. Tak, ako to hovorí Sv. Pavol v liste Filipanom, ktorý  som v úvode citoval. 

Viete chlapi, po om možno najviac túži dobrá kres anská žena ?č ť



Aby jej muž bol skuto ným duchovným vodcom v rodine. My, o sa už modlíme MO, ve mi dobre vieme,č č ľ  
ko ko milostí nám naše mamy z MM vyprosujú. Chválime Pána za to, že ich máme, za to, že námľ  
preš apali cestu. Patrí im naša najvyššia úcta. Teraz je rad na nás. Naše rodiny potrebujú otcov, ktorí budúľ  
h ada  vedenie Ducha Svätého, otcov pevných a zodpovedných, otcov, o ktorých sa budú môc  oprie  ichľ ť ť ť  
ženy - tak, ako sa Mária mohla oprie  o sv. Jozefa.ť

Úprimne a s dôverou sa modliaci muž sa stáva sám sebou, je plný moci a 
vnútornej sily a z toho má rados  a osoh nielen jeho rodina a spolo nos , ale v prvom rade on sám. Pán jeť č ť  
blízko a Jeho milos  padá ako dáž . ť ď

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, skuto ne rozbiehajú a my chválime a akujeme Bohu za novéč ď  
za ínajúce skupiny. Nebol to pôvodne náš zámer ma  skupiny modlitieb otcov, ale potom o za alič ť č č  
Modlitby matiek, oslovilo nás množstvo mužov s otázkou 'a o muži?'. Modlili sme sa za to a cítili sme, žeč  
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 akujeme Bohu za skupinku mužov, ktorá sa stretla, aby saď  
pomodlila za jej vznik a zorganizovala tla  a distribúciu. Kópia brožúrky je priložená. Potrebujeme sač  
modli  v jednote - spoji  to ko mužov, ko ko je len možné k pravidelnej modlitbe za iných mužov nať ť ľ ľ  
svete.

Modlitby otcov sú pre duchovných aj fyzických otcov.
Naši duchovní otcovia, k azi, pastori a mnísi, potrebujú modlitbu, lásku a podporu v ich ve kom povolaní.ň ľ  
Ve a z nich odpovedalo na Božie volanie tým, že sa vzdali perspektívy rodinného života a sústredili sa naľ  
prácu, ku ktorej ich Boh povolal. Chválime a akujeme Bohu za každého z nich. Problém je v tom, že naď  
nich ahko nachádzame chyby - koniec koncov, sú iba udia! asto, namiesto lásky, prejavujemeľ ľ Č  
nespokojnos . Namiesto podpory, ukazujeme nelojálnos . Je ahké si myslie , že kvôli tomu, kto sú,ť ť ľ ť  
nepotrebujú naše modlitby. Ale práve preto, že sú tým kým sú, sú hlavným cie om najvyššieho zla. Pretoľ  
potrebujú naše modlitby.
Naši slobodní 'otcovia', tí muži, ktorí sa nikdy neoženili a tí, ktorí ovdoveli, majú zvláštnu úlohu. Dúfame v 
ich modlitbu z h bky srdca, kedyko vek je to možné, za podporu nášho duchovenstva, mníchov a ženatýchĺ ľ  
mužov. Týmto spôsobom budú vykonáva  svoje zvláštne poslanie ako slobodné osoby.ť
Naši ženatí otcovia, ktorí nemajú žiadne deti a asto majú as, aby sa zapájali do do miestnych aleboč č  
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 zis ujú, že jeť  
to nad ich sily a že je ahšie vyhýba  sa svojej zodpovednosti. Mnohí opä  strácajú svoju cestu v živote aľ ť ť  
nachádzajú iné záujmy, iných udí, ktorí obsadzujú ich životy a výsledkom sú rozbité manželsvá a rodiny sľ  
jedným rodi om. Vä šina má problémy so spravovaním financií a nap aním  povinností daných Bohom.č č ĺň  
Niekedy to vedie k prepracovaniu, ktoré vytvára napätie v manželstve a môže vies  k rozpadu. Je ve ať ľ  
takých, o žijú odvážne a obetavé životy pre zabezpe enie svojich rodín.č č

o robíme?Č
Nuž, najprv sa zaväzujeme k pravidelnej modlitbe, pretože Boh môže zmeni  veci, ktoré my nemôžeme ať  
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 odovzdáva  a modli  za mužov, ženy a deti,ť ť  
aby Boh uzdravoval a posil oval udí, ktorých stvoril a aby zasa oni chválili a uctievali nášho milujúcehoň ľ  
Boha.



Naše ciele
By  odrazom lásky Boha Otca k jeho de om a milova  naše rodiny obetavou láskou. Aby sme to dosiahli,ť ť ť  
podujímame sa založi  po celom svete modlitbové skupiny mužov ochotných obetova  malú as  asu,ť ť č ť č  
ktorá im bola daná Bohom, k akovaniu Bohu za svoje dary a k prosbe za ochotu prija   s láskou aď ť  
zodpovednos ou svoje povinnosti. Naším cie om tiež je, aby muži prijali svoju pravú úlohu duchovných ať ľ  
fyzických otcov a ukázali svetu o skuto ne znamená by  'otcom'.č č ť
Naše dôvody
Som si istý, že už sa modlíte za veci na rtnuté vyššie, ale Pán povedal 'kde sú dvaja alebo trajač  
zhromaždení v mojom mene, Ja som medzi nimi'. Ak sa my, ako muži, denne modlíme v rôznych 
krajinách, potom verím, že budeme skuto ne požehnaní a svet sa bude meni  skrze naše modlitby. Musímeč ť  
veri  v ť moc Boha - vie meni  veci - tak ho poprosme.ť

Email
Jeden z problémov s písaním listov je potreba plni  obálky a plati  poštovné. Ak niektorý z itate ov máť ť č ľ  
novú emailovú adresu a nepovedal mi o tom, prosím informujte ma o najrýchlejšie. Ušetrí to peniaze zač  
spravodaje a alšiu komunikáciu a umožní nám to používa  emailový systém k prípadným prosbám zaď ť  
naliehavé modlitby. Moja emailová adresa je v zadnej asti brožúrky a na spodku tejto strany.č

Ako alejď
Bolo by nádherné, keby ste sa všetci hne  teraz za ali modli  modlitby z brožúrky a dali mi vedie  akď č ť ť  
vzniknú nové skupinky alebo ak budete potrebova  alšie knižky. Držte sa prosím týchto modlitieb oť ď  
ktorých si myslíme, že sú inšpirované a sú symbolom jednoty s alšími skupinami Modlitieb otcov poď  
celom svete. Pamätajte, že sta í, aby boli dvaja alebo traja v skupinke. Ak ktoko vek z vás potrebuječ ľ  
modlitbu, dajte mi prosím vedie  a ja oslovím ostatných, aby sa pomodlili za váš úmysel. Naviac každý deť ň 
nechávame zažatú sviecu pred krížom a mená tých, o žiadali o modlitbu kladieme pred kríž a svie ku.č č  
(Ježiš vykupite  a Svetlo sveta)ľ

Ve kým požehnaním Modlitieb otcov je zjednocovanie rôznych skupín mužov, takže sa nemodlíme iba zaľ  
seba, ale tiež za iných. Modlite sa denne tiež za alších mužov, aby sa vzdali svojich masiek, boli silní voď  
viere, vyhýbali sa pokušeniu v akejko vek forme a stali sa ľ ľu mi modlitby. Zdá sa, že ve a mužov, dokoncaď ľ  
aj duchovných, opustilo modlitbu! Ke  vedieme rušné životy, možeme ahko odloži  modlitbu na neskoršieď ľ ť  
alebo na zajtra. Ke  sme zaneprázdnení, potrebujeme sa modli  ešte viac. Môžeme dosiahnu  aleko viac,ď ť ťď  
ak sa najprv pomodlíme. Spomínam si, že mi niekto povedal o jednej zaneprázdnenej lekárke, ktorá trávila  
hodinu denne v modlitbe. Ak mala ma  ve mi rušný de , modlila sa ť ľ ň dve hodiny. Je to otázka správneho 
zoradenia priorít.

MY VŠETCI, DUCHOVNÍ, MNÍSI, SLOBODNÍ A ŽENATÍ MUŽI POTREBUJEME MODLITBU  A MY 
VŠETCI MUSÍME NEUSTÁLE ODOVZDÁVA  SEBA A NAŠE POVOLANIA BOHU.  IBA VTEDY, KEŤ Ď  
SA ODOVZDÁME, MÔŽE NÁS BOH POUŽI  SPÔSOBOM AKÝM CHCE. TOTO JE NAŠÍMŤ  
NAPLNENÍM. ROBÍME PRÁCU, PRE KTORÚ SME BOLI STVORENÍ.
Nech vás Boh na alej požehnáva vo všetkom, o pre Neho robíte.ď č

Maurice Williams
Diakon
Tel/fax: +44 (0) 1322 286847
Email: maurice@fathersprayers.co.uk

Každodenná modlitba otcov

Pane, akujeme Ti za dar otcovstvaď
a prosíme a o odpustenie za chvíle, Ť
ke  sme zlyhali vo svojej povinnostiď
milova  a ochra ova  naše rodiny.ť ň ť

utujeme v mene všetkých otcov a prosíme a,Ľ Ť
aby si nám pomohol odvráti  sa od vecí,ť



ktoré nás od Teba odde ujú.ľ

Pane, daj nám silu a ve  nás tak, ď
aby sme naplnili svoje poslanie
a prijali svoje pravé miesto otcov v spolo nosti,č
pod a príkladu sv. Jozefa, manžela Márie.ľ

Prosíme a, Ot e, o ochranu všetkých žien a detí,Ť č
ktoré si zveril do našej opatery; 
chrá  ich, prosím, pred všetkými útokmi nepriate a.ň ľ

Ot e, prosíme a, žehnaj Modlitby matiek, č Ť
Modlitby otcov a Deti viery,
aby boli na alej vedené Duchom Svätým.ď

Prosíme o to skrze Tvojho Syna,
Ježiša Krista, nášho Pána. Amen

Modlitba v aky za otcovstvoď

akujeme Ti, Pane, náš Bože,Ď
za nádherný dar otcovstva.

Pomôž nám zosta  blízko ť
k našim rodinám a priate omľ
a daruj nám trpezlivos  a na úvajúce srdce,ť č
aby sme rozpoznali ich potreby
a aby sme v nich uvideli Teba.

Nech nikdy nezabudneme, 
aké dôležité je by  otcom.ť
Amen

* * *

Milí otcovia, pokia  s nami zdie ate záujem o spolo né modlitby otcov,ľ ľ č
napíšte (alebo mailujte) nám. Radi vám (zdarma) pošleme útlu knižku Modlitieb otcov, z ktorej máme 
ve kú rados  a tiež alšie spravodaje a informácie. Knižkaľ ť ď
okrem iného slúži na zjednotenie rôznych skupiniek otcov - ke  sa z nej modlíme, naše modlitby sa spájajúď  
vo ve kej re azi nielen na Slovensku, ale po celom svete.ľ ť

Naša adresa:
 
Ivan Melo                                            Petr Maxa
Stodolova 12                                       Modlitby_Otcov@post.sk
010 15 Žilina


