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IV. národní setkání Modliteb otců vIV. národní setkání Modliteb otců vIV. národní setkání Modliteb otců vIV. národní setkání Modliteb otců v    RajnochovicíchRajnochovicíchRajnochovicíchRajnochovicích, 25.28.3.2011, 25.28.3.2011, 25.28.3.2011, 25.28.3.2011    
  

 

 
 
Pán k nám mluví skrze svoje kněze 
Rád bych Vám připomněl myšlenky, které zazněly v páteční, sobotní a nedělní homilii na setkání MO 
v Rajnochovicích  ve dnech 25.-28.3.2011.  
 
Pátek Pátek Pátek Pátek ---- slyšet hlas srdce, nemít to pod kontrolou a nechápat to 
Slavnost Zvěstování Páně - Lk 1,26-38, mši svatou sloužil p. Šebestián Smrčina 
Co je překážkou na naší cestě za Bohem? Proč často neslyšíme jeho volání a jdeme dál naší lidskou cestou? 
Nebo víme, že nás volá Pán a nechceme poslechnout? Jak překročit tuto naši lidskou dimenzi a dostat se do 
té Boží? 
Poslouchejte můj hlas (Jer 7,23) 
Často se nám stává, že nás utváří vnější prostředí. Abychom se „uvolnili“ chodíme do společnosti, mladí na 
koncerty, pořádáme různé akce s přáteli, apod. Tímto způsobem nás mají uvolnit či osvobodit od našich 
všedních starostí podněty, které přicházejí zvenku. Jsme tedy utvářeni vnějším prostředím. Samo o sobě to 
není špatné. 
Někdy se nám ale stane, že podnět vychází z nás samých. Jsme na procházce, jdeme lesem a najednou se 
v nás něco pohne - chtěli bychom vykřiknout, rozběhnout se nebo vyskočit. Neuděláme to jen proto, aby nás 
náhodou někdo neviděl. A tak jen hluboce vydechneme. Cítíme, že podnět nebo myšlenka vychází z nás. A 
tady můžeme začít objevovat hlas vlastního srdce, naslouchat mu a učit se ho poslechnout. 
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Dnešní doba je plná vnějších podnětů (televize, noviny, časopisy, internet, reklama, …). Nikdy předtím jimi 
člověk nebyl zasycen, tak jako dnes. Všechny tyto podněty hlas srdce přehlušují. Hlas srdce je možné uslyšet 
v tichu. Abychom mohli slyšet Boha potřebujeme samotu. Když chtěl Ježíš s učedníky o něčem důležitém 
mluvit, vyvedl je na horu, aby byli sami (Mt 17,1). Najděme si každý den chvíli, kdy budeme sami s Pánem a 
kdy budeme naslouchat Jeho hlasu.  
(Ne)mít to pod kontrolou 
Pro nás chlapi je „normální“, že chceme věci řídit, určovat a ovládat. Chceme to být my - Ti kdo rozhodují o 
tom, co se stane. Ale tento postoj není v souladu s postojem Božího služebníka. Jestliže chceme Pánu sloužit, 
nejenže je potřeba naslouchat Jeho hlasu, ale je také potřeba vzdát se touhy „řídit, určovat, ovládat“ – tedy 
vzdát se touhy mít to pod kontrolou. Nejsme to my, ko to určuje, ale je to On. Jestliže Pánu plně důvěřujeme, 
nemusíme se bát svěřit mu vedení svého života. 
Jak se to může stát? (Lk 1, 34) 
A další překážka, která se týká opět nás mužů: chceme všemu rozumět, chceme to chápat. 
Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe 
Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá 
příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť 
‚u Boha není nic nemožného‘.“ (Lk 1,34-37) 
Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. (Lk 1,38) 
„Myslíte si, že tomu Pana Maria rozuměla, že to chápala – sestoupí na tebe Duch svatý – já myslím, že to 
nechápala“, říká p. Šebestián. Ale přesto Maria odpověděla andělovi: jsem služebnice Páně; staň se mi podle 
tvého slova. Nemusíme tomu vždy rozumět, ale je důležité, abychom Pánu Bohu důvěřovali. Malé dítě také 
často nerozumí tomu, co po něm tatínek chce, ale jde s ním proto, že je to jeho tatínek, kterému důvěřuje. 
Učme se tedy postoji Božího dítěte. 
 

 
 

SobotaSobotaSobotaSobota - Boty pro marnotratného syna 
Lk 15,1-3.11-32, mši svatou sloužil p. Josef Červenka 
Toto jedno z nejkrásnějších Ježíšových podobenstvích má více názvů. Říká se mu Podobenství o 
marnotratném synu, Podobenství o milosrdném otci či Podobenství o dvou bratrech. P. Josef při kázání nad 
tímto podobenstvím dospěl k tomu, že marnotratným není syn, ale otec. Je to otec, který je zcela marnotratný 
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svou láskou. Mladší syn se nevrací k otci, protože by mu otec chyběl, protože by s ním chtěl být. Vrací se 
proto, že už nemá co jíst a v domě svého otce se jako služebník nají. 
Ale otec je naprosto marnotratný svou láskou. P. Josef rozebíral, co obrazně znamená vrátit synovi oblečení 
(důstojnost) a co znamená vrátit synovi prsten (opětné přijetí za syna-dědice). Mě ale nejvíc zaujalo, co to 
znamená vrátit synovi boty. Otroci té době Ježíšově chodili bosí. Obrazně tedy kdo je bosý, je otrok. Otrok 
nemůže jít, kam chce, může jít jen tam, kam ho pošle jeho pán. Svobodný člověk má boty, může jí, kam 
chce. Jestliže otec vrátil synovi boty, jako by mu říkal: Já Tě miluji a miluji Tě takovou láskou, že i když 
znovu odejdeš, má láska k tobě bude stále trvat. A takovou láskou každého z nás miluje Ježíš. Milosrdný 
otec v podobenství je obrazem Pána Ježíše. A naším úkolem je napodobovat ho v našem životě. V tomto 
podobenství se nesrovnávejme s bratry, ale s otcem, jehož milosrdenství je větší než všechny naše hříchy. 
Nezapomínejme na to. 
  
Neděle Neděle Neděle Neděle - kaluž a studánka, aneb čtěte světce 
5. neděle postní, Jan 4,5-42, mši svatou sloužil p. Jiří 
P. Jiří se ve svém kázání dostal ke srovnání – pít vodu ze studánky nebo pít vodu z kaluže. Takto postavená 
volba je pro nás všechny asi jednoduchá. Ale rozhodujeme se takto v každé chvíli našeho života? Náš život 
zaplňují vnější podněty, které nás ovlivňují. Vybíráme si z nich studánky, ze kterých chceme pít? 
P. Jiří se zaměřil na jednu oblast, na četbu literatury, přímo na četbu duchovní literatury. V součastné době 
nás různá nakladatelství zahlcují množstvím knih s duchovní tematikou. Ne všechny jsou ale kvalitní, ne 
všechny jsou dobré. Jak se v tom vyznat? Rada p. Jiřího, kterou zase on dostal od Dominikánů, zní: 
Čtěte světce. Tam máte úplnou jistotu, že skrze ně k vám promlouvá Pán. Tam máte jistotu, že pijete ze 
studánky a ne z kaluže. 
                                                                                          Sepsal Honza, Nové Město na Moravě 
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Slovo, které jsme dostali v Rajnochovicích  
Sirachovec 22,27-23,6 
Bdělost 
Kdo postaví stráž k mým ústům 
a na mé rty položí pečeť soudnosti, 
abych kvůli nim neklopýtl, 
aby mi můj jazyk nezpůsobil zkázu? 
Pane, otče a vládce mého života, 
nevydávej mě jejich rozmaru, 
nedopusť, abych kvůli nim klopýtl. 
Kdo užije biče na mé myšlenky 
a na mé srdce důtek moudrosti, 
aby se nešetřily mé poklesky 
a aby se zadržely mé hříchy? 
Aby mé poklesky nenarůstaly 
a mé hříchy se nehromadily, 
abych nepadl do rukou svých protivníků 
a neposmíval se mi můj nepřítel. 
Pane, otče a Bože mého života, 
dej, abych neměl zpupný pohled, 
odvrať ode mne závist, 
aby se mne nezmocnila smyslnost a chlípnost, 
nevydávej mě nestoudné touze. 
Pozn.:   Všimněme si náboženské hloubky tohoto sledu úvah.  
Každé přání, které vysloví člověk, jenž si přeje dělat pokroky, končí modlitbou. 
 
 

Role otce v rodině 
Přínosné informace pro otce rodin z bakalářské práce absolventky CM teologické fakulty v Olomouci. 
Žena i dítě potřebují mužovu péči a oporu, láska jim v tomto období věnovaná přinese své plody. 
Žena nemá všechno, co je k výchově dětí potřeba. 
Mužská výchova je důležitá, jak pro syny, tak i pro dcery. 
Dobrý otec rodiny se pozná podle toho, jak naplňuje čtyři úkoly: 

1.živitel rodiny 
2.vůdce rodiny, hlava. Svou manželku milovat, jako své tělo 
3.ochránce rodiny, zajišťovat bezpečí 
4.duchovní vedení rodiny 

Inspirace pro otce je Bůh Otec (jak se stará o své děti). 
Chlapci potřebují muže, kteří je naučí zacházet s agresivitou. 
Nejdůležitější, co mohou rodiče pro děti udělat, je mít harmonický vztah. 
V pubertě potřebuje syn, aby ho otec bral vážně. 
Důležitost seznámení otce pro syna o sexualitě ve správný čas. 
Otec a syn – dva dospělí muži – vzájemný respekt. 
Aby byl muž dobrým otcem, potřebuje se smířit s vlastním otcem; 
každý muž by se měl naučit milovat svého otce v sobě. 
Otec dospělého syna má být stále jeho rádcem a průvodcem - když to syn potřebuje a chce. 
Každý muž potřebuje přátelství staršího zkušenějšího muže, nejlépe ve svém otci. 
Nahrazení otce – strýc, děda, učitel, trenér, kněz, ….. 
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Přivaž chlapce ke správnému muži, a skoro nikdy nesejde z cesty! 
Když jsou děti malé, dejte jim pevné kořeny, když jsou velké, dejte jim křídla. 
 
Shrnutí: 
Dobrý otec svých dětí má:  
1) být přítomen    
2)důvěřovat dětem      
3)dát jim prostor pro zrání     
4)milovat a ctít jejich matku 
 
Bůh stvořil muže, aby byl hlavou rodiny, a ženu, aby byla srdcem rodiny. 
 
Sepsal František, Rožnov pod Radhoštěm. 
 
 

Seznam knih, které mne oslovily 
Na setkání v Rajnochovicích jsem byl požádán, abych napsal seznam knih, které mne oslovily. Zde 
předkládám neúplný seznam těch na které jsem si vzpomněl. 
Četl jsem je v nedávné době 1-2 roky zpět. 
  
Apokalypsa  -  Michael D. O´Brien 
Velký rybář  -  Lloyd C. Douglas 
Roucho       -  Lloyd C. Douglas 
Klíče od nebeského království - Cronin Archibald Joseph 
Velký rozvod nebe a pekla - C.S.Lewis 
Pozor! srdce muže  -   John Eldredge 
!Chraň! svoje srdce  -   John Eldredge 
Dobrý boj   -   David Gurney 
Stín Otce   -  Jan Dobraczyňski 
Farář světa   -  Wilhelm Hünermann 
Farář Arský  -  Wilhelm Hünermann 
Pekařský učedník za Znojma - Wilhelm Hünermann 
Syn brusiče nožů - Wilhelm Hünermann 
Mnich mezi vlky - Wilhelm Hünermann 
Chatrč    -  W.Paul Young 
Hostina Beránkova  -  Scott Hahn   
Po stopách Ježíšových   -  Gerhard Kroll 
knihy Eliase Velly 
Síla manželčiny modlitby 
Síla manželovy modlitby 
svědectví zasažené bleskem 
film Ivetka a hora !!!! 
teď mám rozečteno :    Radost z odevzdání se  od zakladatelky Modliteb matek  Veroniky Williams 
a jinak to doporučuji prokládat Listy z Nového zákona. Zvlášť mne v poslední době oslovují Listy Petrovi. 
 
S přáním všeho dobra 
 
Jaromír Liška, Moravská Třebová 
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Triduum – tři dny modliteb matek a otců v kostelech na celém světě. 
Informace pro členy Modliteb otců.  
Zpracováno podle pokynů koordinátorek Modliteb matek v ČR v návaznosti na informace zakladatelky MM – 
sr.Veroniky. 
HISTORIE – VZNIK MODLITEB 
Když vznikly skupinky MM, modlily se matky ve skupinkách 1x týdně po celý rok za své děti . Po nějaké 
době byly matky pozvány, aby se každé čtvrtletí modlily v kostele společně tři dny za duchovní spojení 
s konkrétními úmysly:  
v pátek – se postit a odprošovat za svoje hříchy. Možno použít smírné litanie 1,přidat modlitbu křížové 
cesty, litanie k Božskému Srdci, Korunku apod. 
v sobotu – odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem. Možno použít Smírné 
prosby2, přidat Korunku, adoraci apod. 
v neděli  – se radovat, chválit Pána a děkovat za všechno, co nám daroval. Dát možnost, aby každý mohl 
přednést své chvály,  
                 díky, vděčnost a prosby….. Je vhodné na závěr jednoduché agapé pro všechny. 
Po dobu tridua, kdy se k třídenním modlitbám matky scházely, cítily, že jsou nebesa otevřená a Pán Ježíš 
k nám přicházel s mnoha uzdraveními, osvobozeními, odpuštěním, smířením, radostí,  pokojem a láskou. 
Stačí se odevzdávat a přijímat. Bůh nás ujišťuje o síle duchovního spojení se všemi, kteří nemohou být 
přítomni, ale modlí se s námi, že mají podíl na všech těchto milostech. 
Později, když v komunitě Útěcha vznikly skupinky Modliteb otců, domluvila koordinátorka MM v ČR se 
sr.Veronikou, zakladatelkou MM, že se mohou skupinky MO připojit ke třem dnům MM a modlit se 
Triduum v kostele společně. Toto později odsouhlasil i br. Maurice, zakladatel MO. 
ÚVODNÍ VÝCHODISKA 
Tři dny modliteb matek a otců se konají společně ve svých kostelech vždy poslední pátek, sobotu a nedělí 
příslušného čtvrtletí, výjimku tvoří prosinec, kdy se Triduum přesouvá na konec ledna, vzhledem 
k vánočnímu období a konci občanského roku. 
Tři dny – ne tři hodiny v kostele: máme triduum prožívat po celé tři dny v celodenním spojení s Bohem 
v jeho přítomnosti, modlitbách, v případě časové nouze třeba jen „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se 
nade mnou hříšným,“v pátek také postem o chlebě a vodě - kdo může. Hodinová pobožnost v kostele má 
tak být jen vyvrcholením.  
Máme předkládat Pánu všechno, co prožíváme, povinnosti, trápení, vděčnost, neschopnost, hříchy, jako oběť 
za naše hříchy a připojovat se k Ježíšovu utrpení na křížové cestě. 
PROHLUBOVÁNÍ DUCHOVNÍ ODEVZDANOSTI 
Duch Svatý nás neustále vede k větší odevzdanosti a jednoduchosti a postupně nám odhaluje Boží úmysly 
pro nás. 
SYMBOL 
Máme se snažit pochopit z Božího Slova, přes který symbol se bude dotýkat Bůh našeho srdce a který se 
bude líbit i Jemu. Je nutné vysvětlit všem předem význam-podstatu symbolu, aby to nebyla jen bezduchá 
formalita pro naše uspokojení, aby symbol vycházel z našeho čistého a upřímného nitra, aby byl projevem 
naší upřímné vděčnosti a sebeodevzdání se. 
PŘÍPRAVA NA TRIDUUM 
Příprava na triduum předem je důležitá, ale ne tak, jak by nás vedla lidská přirozenost. Důležitost je v tom, 
aby ti, kteří pobožnost povedou se připravovali na setkání v modlitbě s Duchem Svatým a Božím Slovem, 
aby se nechali inspirovat o Boží vůli pro nás. Abychom si z přípravné modlitby udělali jen orientační 
kostru, kterou Duch Svatý naplní na setkání tak, jak bude chtít. Aby z přípravného setkání vzešlo Boží 
Slovo pro nás, vhodný symbol, případně zvláštní poselství pro nás. Cílem je dát se k dispozici, otevřít srdce, 
abychom mohli prožít určený čas v Boží přítomnosti a vzájemné odevzdanosti. Pokora a jednoduchost nás 
povede za Bohem, který je naše cesta i cíl. 
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Jisté je, že to všechno nepůjde snadno a hned, že k tomu musíme postupně dozrát s pomocí Boží, prosit stále 
o více víry, naděje síly a sebeodevzdávání se. Uvědomujme si, že sami to nedokážeme, jen s Boží pomocí. 
Vedle hlavního konkrétního tématu pro každý den vždy zařadit 

- vhodné písně, vhodné Boží Slovo,  
- modlitbu k Duchu Svatému 
- vhodné modlitby z brožurky MM – MO, případně z brož. Hodina zázraků 
- mezi jedn.tématy doporučujeme chvíle ticha k meditaci, rozjímání,osobní modlitbě k Bohu  
- modlit se před křížem, neb před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní 
- doba trvání modliteb v kostele by neměla přesáhnout 1 hodinu, proto vybereme jen to co je vhodné 

pro daný den 
Termíny tridua v kostele projednat předem s p.farářem, požádat ho o sdělení tridua v ohláškách s pozváním 
a doporučením všem věřícím, případně domluvit, kdo vystaví Nejsvětější Svátost Oltářní apod. 
TRIDUUM V KOSTELE 
Před zahájením pobožnosti seznámit přítomné s programem, písněmi, modlitbami, co si máme připravit, 
význam připraveného symbolu a vše, co účastník potřebuje vědět, aby se mohl aktivně zapojit. Doporučit 
projevy úcty k Nejvyššímu Pánu.  
Před začátkem každého setkání vysvětlit pro ty, co jsou tam poprvé, co to triduum je, jaký bude dnešní 
program, kdy se mohou zapojit sami, co představuje zvolený symbol, kde najdou v Bibli význam 
přímluvných modliteb (Mt 5,7,  Mt 5,43,  Mt 7,7-11,  Lk 11,5-13,   
J 17,15,  J 14,12-14,  1Tim 2, 1-4,  1Tim 2,8, Jk 5, 16,  1J 5, 13-17) doporučit jim brožurku MM, MO, knihy 
o vzniku MM, knihu Radost z odevzdání se od sr. Veroniky apod. 
V sobotu na začátku k tomu přidáme pro ty, kteří nebyli přítomni v pátek, aby ve chvilce ticha litovali svých 
hříchů a prosili   o odpuštění. 
V neděli  na začátku k tomu poprosíme ty, kteří nebyli přítomni v pátek, event.v sobotu, případně kdo nebyli 
u svátosti smíření, aby ve chvilce ticha litovali svých hříchů, prosili za jejich odpuštění, aby odpustili těm, 
kteří ublížili jim a jejich dětem, a poprosili o pomoc ke svému odpuštění člověku, kterému zatím nedokázali 
odpustit. 
Na závěr setkání zvážit vyjádření vzájemného sjednocení Božích dětí, např. při vzájemném pozdravení 
pokoje. 
Je-li přítomen kněz, nebo jáhen, požádat o Požehnání. 
 
Sepsal František, Rožnov pod Radhoštěm. 
 
 

Co vše důležitéhoCo vše důležitéhoCo vše důležitéhoCo vše důležitého se událo v se událo v se událo v se událo v    Modlitbách otců vModlitbách otců vModlitbách otců vModlitbách otců v    uplynulém roce?uplynulém roce?uplynulém roce?uplynulém roce?    
 

Piate narodne stretnutie Modliteb otcov na Slovensku 
 

Ve dnech 8.-10.10.2010 se ve Svitu pod Tatrami konalo  
Piate národné stretnutie Modlitieb otcov. 
Setkání začalo v duchu citátu z Písma:  
„Preto muž opustí svojho otca i svoju matku  
a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.“ (Gn 2,24)  
a plynule tak navázalo na téma našeho  
3. národního setkání Modliteb otců v ČR v Albeřicích:  
„Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev  
a sám se za ni obětoval.“ ( Ef 5, 25). 
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V sobotu večer, když jsme se modlili společné Modlitby otců (či Modlitby otcov), 
dostali jsme pak toto Slovo: 
Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 
„D říve než jsem tě vytvořil v životě matky, 
    znal jsem tě, 
dříve než jsi vyšel z lůna, 
   posvětil jsem tě, 
dal jsem tě pronárodům za proroka.“ (Jer 1, 4-5) 
 

 
 

V nedělním kázání pak zdůraznil p. Mikuláš Tressa (řeckokatolický kněz, redemptorista a misionář)  
tři role muže (otce)  v rodině.  
Muž je ve své rodině: 

• králem 
• knězem 
• a prorokem. 

Buďme v našich rodinách dobrými králi, kteří se za své rodiny modlí, přinášejí za ně oběti a jsou ve 
svých rodinách proroky (tj. mluví na místě Božím). Jednou z důležitých podmínek k tomu, 
abychom tyto role dobře plnili, je láska k Písmu Svatému a jeho denní četba. O významu modlitby, 
vám myslím, nic říkat nemusím, to víte nejlépe sami. 
Ať nám tedy Pán pomáhá,  abychom byli králi, knězi a proroky v našich rodinách. 
 
 Sepsal Honza, Nové Město na Moravě 
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Fathers Prayers Conference, Star House, Anglie 
 

Mili otcovia, 
 
chcem vam napisat par riadkov o prvom medzinarodnom stretnuti koordinatorov Modlitieb otcov v Anglicku 
(28.-30.1.). V komunitnom dome nasho spolocenstva Utecha sa zislo asi 20 muzov, z toho jeden zastupca z 
Ruska, jeden z Belgicka, piati z Holandska, traja z Ciech, dvaja zo Slovenska a zvysni boli domaci.  Chybal 
kordinator Francuzska Pierre, ktory nemohol pricestovat. Na nasu velku radost sa na stretnuti ukazal aj 
Maurice, aj ked len na jeden den (sobota). Privitala nas Veronika, Mauriceova sestra, zakladatelka Modlitieb 
matiek, ktora bola nasou hostitelkou, pretoze v komunitnom dome, nazyvanom Star House, zije. 
 
Ocakavali sme, ze na stretnuti sa bude hovorit o Mauriceovom nastupcovi, ale pozreli sme sa aj na stav MO 
v jednotlivych krajinach, na to, ci postupujeme jednotne a v sulade s Bozou volou, ci netreba nieco zmenit na 
nasich stretnutiach, pripadne na knizkach MO. Skratka, preverovali sme 
zaklady, na ktorych stojime. Prekvapilo ma to, ale ukazalo sa, ze to bolo Bozie riadenie. 
 
V sobotu sme zacali tym, ze po sv. omsi sme postupne predstavili MO v jednotlivych krajinach. Chlapi na 
mna urobili velmi dobry dojem. Holandsko (7 skupiniek) je v dobrych rukach a rovnako aj Anglicko, napriek 
tomu, ze tam zatial vela skupiniek nemaju. Velku radost som mal z Rusa Andreja. Ti, ktori sa modlite za 
ruskych muzov odkedy nas o to pred par rokmi prosila koordinatorka MM Galina, sa urcite potesite, ze v 
priebehu poslednych dvoch rokov tam vzniklo prvych 6 skupiniek MO. Velke vzialenosti medzi muzmi 
riesia niekedy originalne: Andrejova moskovska skupinka ma clena na Sibiri, ktory sa modli s nimi cez 
telefon tak, ze sa pocuju vsetci. 
 
Po tomto predstaveni sme sa rozdelili do skupiniek, kde sme skumali, ci kracame v MO po spravnej ceste. S 
velkou zvedavostou a postupne aj radostou som pocuval muzov v nasej skupinke (Andrej, dvaja Holandania, 
Anglican a ja). Vysvitlo, ze skupinky a cas v nich straveny povazuju muzi 
za velmi vzacnu vec a modlitby v knizke za dar od Boha. Zhodli sme sa aj v mensich veciach ako napr. ze 
najlepsie je, ked sa stretavame raz do tyzdna, alebo ze by nas nemalo byt v skupinke viac ako osem (Andrej 
nam vysvetlil, ze ruska armada je budovana tak, ze na kazdych 7 muzov je jeden 
velitel, tak je komunikacia najefektivnejsia). Skratka, zhodli sme sa na vsetkom podstatnom, najma na tom, 
ze vlastne netreba menit nic. Ked sme sa podvecer zisli vsetky skupinky, vysvitlo, ze zo vsetkych prisiel 
vzacne jednotny odkaz - v Modlitbach otcov postupujeme spravne. Toto potvrdenie, ktore prislo od Pana cez 
muzov z roznych krajin, bolo pre nas velmi dolezite. 
 
Jedna nova vec je, ze by sme mali davat vacsi doraz na kazdodennu modlitbu otcov, s ktorou bol od zaciatku 
spojeny prislub pozehnania pre tych, ktori sa ju budu modlit. Modlitbu vytlacime samostatne na karticke a 
budeme ju sirit medzi muzmi, osobitne tymi, ktori nemozu chodit do skupiniek, pripadne vahaju. 
 
Maurice vsetko pozorne pocuval, hovoril menej. Fyzicky je slaby, ale dokazal stat najmenej 15-20 minut 
pocas spievanych chval. Hovoril, ze bol vo faze, ked nedokazal pohnut takmer ziadnym svalom, ani len 
preberat prstami ruzenec, len bezmocne lezat. Pochopil to ako vyzvu nanovo sa uplne odovzdat Panovi. Ked 
to urobil, naplnil ho hlboky pokoj a dokazal cerpat radost z modlitby. Veronika potvrdila, ze tvar mu vtedy 
priam ziarila. 
 
Maurice pozdravuje chlapov na Slovensku a napriek tomu, ze to nevyzera byt mozne, tuzi este raz prist do 
Svitu. Za vas vsetkych sme mu Cesi a Slovaci zaspievali piesen Ty si dobry Pan, Maurice spieval s nami. Ja 
som uz predtym povedal pritomnym o mnohych dobrych veciach, ktore sa udiali v Modlitbach otcov na 
Slovensku vdaka Mauriceovi. Potom nadisiel moment podakovania Mauriceovi za vsetko, co urobil pre 
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Modlitby otcov a na jeho popud sme prikrocili k hladaniu jeho nastupcu. Maurice nas vyzval, aby sme 
pocuvali Ducha Svateho a viac do toho nezasahoval, pretoze odisiel domov. Na druhy den sa chystal sobasit 
svoju vnucku. Prve kolo volieb, v ktorom mal kazdy na svoj listok napisat bud svoje meno (ak citi, ze ho Pan 
vola za medzinarodneho koordinatora), alebo nic (ak to neciti), bolo neuspesne. Vsetky listky boli prazdne. 
Rozisli sme sa s tym, ze zajtra budeme pokracovat. 
 

 
 
 
V nedelu sme po sv. omsi urobili Modlitby otcov, nechajuc volby bokom. Bol som s tym velmi spokojny, v 
modlitbach som citil pokoj a vzacnu jednotu, ktoru sme vytvorili. Ked sme skoncili, nemali sme uz vela 
casu, ale bol som presvedceny, ze najdolezitejsi bod pred volbou sme prave urobili. Pocas nasledujucich 20 
minut sme boli ticho a ten, kto citil, ze ho Pan povolava k nejakej sluzbe pre MO vo svete, sa postavil a 
povedal, co citi. Par chlapov povedalo, ze by mohli pomoct s najnutnejsou agendou, ktorou je odpovedanie 
na emaily, posielanie kniziek MO a udrzba web stranky MO, za Mauriceovho nastupcu sa vsak nehlasil 
nikto. Ja som povedal, ze mozem 
pomoct podelenim sa s muzmi vo svete o veci, ktore sa udiali v MO na Slovensku, pripadne pomoct muzom 
v susednych krajinach. Napokon sme sa rozisli s tym, ze koordinovanie na jeden rok zoberu Holandania a o 
rok sa znova stretneme a uvidime, co Pan pre nas pripravi. 
 
Chcem sa z celeho srdca podakovat vsetkym, ktori ste sa za nas modlili alebo postili, bolo to velmi dolezite a 
citili sme vasu podporu najma v zlozitejsich chvilach. Vtedy som si hovoril, vdaka Ti, Pane, za vsetkych, co 
sa za nas modlia, velmi to potrebujeme ... je to velka sila ! 
 
Na zaver este jeden dovod pre uplne odovzdanie sa Panovi od Veroniky: Ked sa odovzdam Bohu na 80% a 
potom sa nieco stane, tak sa trapim, ci to bolo tych Bozich osemdesiat alebo mojich dvadsat percent. Ked sa 
uplne odovzdam, viem, ze je to z Bozej vole. 
 

Ivan, koordinator Modliteb otcov, Slovensko 
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II. Postní rekolekce pro Modlitby matek a Modlitby otců  
8. - 10. dubna 2011 v Kroměříži 

 

Moto setkání: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu 
Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. 

Sk 3,28 
 

Duchovní obnovu vedli a přednášeli: Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup, MUDr. Jitka Krausová a P. 
Josef Červenka 
 
Poznámky z postní rekolekce Dr Jitky Krausové  
Mluvila zejména o tomto: 
� Postní doba je přípravná doba na Velikonoce, je to doba pokání podobně jako pascha - přejití Ježíše 

Krista ze smrti do života, a s ním všech, kteří se mu odevzdají. 
� Smyslem a cílem postní doby je znovurozhodnutí se pro Krista. Proč opakovaně? Jsme lidé, nedokonalí,    

slabí, my to potřebujeme. Bůh je ochoten to znovu a znovu to přijmout a proměňovat nás. 
� Jsme opravdu slabí. Jsme ochotni uznat svoji slabost? Ale s přiznáním slabosti roste naše síla. 
� Musíme zrušit rozdělení svého života na život s Bohem a na ostatní život. Je jen jeden život, a ten 

nemůže být rozdvojen. 
� Nedávat nevyžádané rady, pokud nejde o život. Pokušení a zkoušky pro matky a otce ve vztahu zejména 

k dospělým dětem. Děti nejsou našim vlastnictvím, byly nám pouze dočasně svěřeny, jejich pánem je 
Bůh. 

� Zákaz dávat radu Bohu! 
� Přijmout svůj kříž. Je to těžké, protože kříž kříží naše plány, naše přání. 
� Cesta k tomu skrze lásku k Bohu a k lidem. V praktickém životě láskou k bližnímu, ve kterém vidíš 

Boha. 
� Svatost není mravní dokonalost, budeme hříšníci až do smrti. Stále se ale máme nechat očisťovat a 

posvěcovat. S tím souvisí - objevovat hlouběji velikost svátosti smíření, připravovat si vlastní 
předsevzetí ke své obnově. 

� Neřest - nectnost, každý nějakou má, nestřídmost, v čemkoliv. Jsme v tom velice nesvobodní. Proto se 
máme stále zabývat svým sebepoznáním. Přijímat sebezápory. Pravý půst vychází ze změny smýšlení,  
Iz 58,1-12. 

� Svatý není bezhříšný, ale oddělený pro Boha, a to již křtem. Křtem jsme povoláni ke svatosti. 
� Úkolem křesťanů je proměňovat zlo v dobro. 
� Blud se částečně jeví jako pravda, proto je nebezpečnější než lež. Musíme umět rozlišovat. Máme 

k tomu svobodnou vůli, rozum, Bibli, vlastní svědomí, kněze. Nejsnazší cesta je skrze pokoru, 
poslušnost. 

� Nemáme utíkat před problémy. 
� Bojovat? Záleží  ale jak?  

� Ano, ale aby to nebylo centrem našeho života. 
� Ano, ale podle Boží vůle. 
� Neuhýbat, neschovávat se, nesrovnávat se s druhými. 

� Nenávidět hřích a přitom milovat hříšníka. 
� Nejhorší je duchovní pýcha. 
� Cesta  je v růstu pokory a v milosrdenství k chybujícím. 
� Snažit se o sebepoznání, kdo je Bůh 

o v modlitbě (Bože, přetvoř moje srdce) 
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o růst v pokoře 
o nevyhledávat pokoření, ale přijímat to, co přijde. 

� Kdo miluje Boha, tomu všechno napomáhá k dobrému. Neúspěch někdy nutným předstupněm 
k úspěchu. 

 
Dotazy a odpovědi: 
� K výchově dětí –každý rodič udělá chyby, umět je přiznat i před dětmi. 
� Centrum rodinného života není dítě, ale Kristus. Pořadí důležitosti: Kristus – partner – dítě…. 
� Já i druzí jsme dobří, stvořeni Bohem, 

� hříšní, zranění hříchem, 
� vykoupeni, 
� spolustvořitelé, spoluvykupitelé, kněží přímluvci, 
� milovaní, máme všechny milovat, lásku přijímat a předávat. 

Nabídnuty také osobní rozhovory a  porady jednotlivců. 
 
Sepsal František, Rožnov pod Radhoštěm. 
 
 

Akce vAkce vAkce vAkce v    roce 2011 roce 2011 roce 2011 roce 2011     
    
Národní setkání Modliteb otcov na Slovensku ve Svitu pod Tatrami se uskuteční 11.-13.11.2011.   
Pokud chcete zažít sílu společné modlitby 80 chlapů, rezervujte si tento termín. Budeme vás informovalt e-
mailem, nebo můžete sledovat stránky: www.modlitbyotcov.cz. 
 


