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In Memoriam 
 
"Jen lidé čistého srdce  
mohou vystoupit na horu Páně". 
 
Slova, která Maurice řekl,  
když  se díval na Slovensku na Tatry. 

 
Tak jsme ho znali - Maurice - muž čistého srdce a silné víry. Člověk jako sv. Josef, náš patron. Maurice již 
není s námi, ale semeno, které zasel roste. Otcové na celém světě se scházejí k modlitbám ve skupinách a 
výsledkem jsou svědectví jejich životů, které Pán proměňuje. Chvála Pánu Ježíši Kristu! 
 
Maurice založil Modlitby otců: "Musíme se modlit v jednotě, abychom shromáždili tolik mužů kolik je  
možné, aby se modlili pravidelně za ostatní muže na světě. Nejprve se musíme pravidelně modlit, protože 
Bůh může něco změnit to, co my nemůžeme. Víme, že Bůh nás nikdy nemůže klamat a spoléháme na Jeho 
Slovo. ". 
 
Maurice učil, že můžeme být jen odrazem lásky Boha Otce ke svým dětem, pokud milujeme své rodiny 
obětavou láskou: "K dosažení tohoto cíle se snažíme vytvořit armádu modlitebních skupin mužů po celém 
světě, kteří chtějí obětovat malou část svého času, který jim byl Bohem dán. Tímto způsobem mohou otcové 
děkovat Bohu za obdržené dary a prosit Boha o milost přijímat své povinnosti milujícím a poslušným 
způsobem. Muži pak budou přijímat svou skutečnou roli duchovních a fyzických otců a ukazovat světu, co 
slovo "otec" ve skutečnosti znamená. ". 
 
Maurice sám ukazoval, že vše spočívá v odevzdání se: "My všichni, duchovní, náboženské, svobodní a 
ženatí muži potřebujeme modlitbu a všichni musíme neustále odevzdávat sami sebe a naše povolání Bohu. 
Pouze tehdy, když se odevzdáme,  může nás Bůh použít tak, jak chce On. To je naplnění našeho života. Tak 
děláme práci, pro kterou jsme byli stvořeni. ". 
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Vaše reakce na VI. národní setkání Modliteb otců 15.-17.2.2013 na Hostýně, 
které na svém e-mailu posbíral koordinátor MO  Jaromír Liška: 
 
Všechny Vás zdravím, 
a ještě jednou děkuji, že jsem mohl být s vámi se všemi minulý víkend na sv. Hostýně (ještě ze mne ta skvělá 
atmosféra nevyprchala ) 
Na připomenutí pro všechny zasílám pár fotek. 
Martin 
 

     
 

     
 
Ahoj chlapi.Uvědoměle tedy reflektuji na setkání otců na Hostýně. Můj motiv byl tentokrát zcela jasný. 
Složit slib na dva roky s každodenní modlidbou otců na rtu a pokud možno i v srdci. Důvod tohoto činu je 
přispět touto z mého nynějšího pohledu tak malou investicí do banku modliteb otců za naši větší odvahu ke 
konkrétním činům a taky proto že jsem si uvědomil, že to co náš nepřítel skutečně nenávidí jsou konkrétní 
závazky, které vyžadují určitou disciplínu a sebekázeň. Tím chci vyzvat ostatní k tomuto tréninku proti 
zlému duchu. Samozřejmě si taky uvědomuji naši slabost a možné selhání, ale to k tomu dozajista patří. Stále 
totiž slyším větu, která na setkání zazněla: ne ten kdo všechno vždy zvládne bez chyby, ale ten kdo vytrvá až 
do konce bude spasen. Taky jsem velice šťasten, že mě Bůh povolal k tomu abych se podílel spoluvytvářet 
tuto nádhernou mozaiku, která se nazývá život. S přátelským pozdravem bratr v Kristu Pavel Vala. 
 
Vážení otcové, 
chtěl bych se s Vámi podělit o zážitky z VI. Národního setkání MO konané na sv. Hostýně  
od  15 – 17. 2. 2013. Ti, kteří tam nebyli, určitě o moc přišli. 
Přednášky byly velmi podnětné a zarývaly se nám všem pod kůži. V pátek všechny oslovil  otec  Šebestián 
svou přednáškou  o  člověku jako  takovém  drahokamu, který se musí brousit, aby se z něj stal opravdu 
skvost… tak si nás Bůh chce připravovat všemi těmi řádnými zářezy a bolestmi našeho života, abychom byli 
vybroušeni do té nejdokonalejší podoby, abychom mohli zářit v jeho království a mohli oslňovat svou 
čistotou, jasem, láskou, pokorou a silou úplného odevzdání se.    
Rád bych Vás všechny chtěl povzbudit, abyste se odvážili k tomu velkému dobrodružství a tedy následování 
Ježíše. Není to v tomto hlučném a nepřejícím světě nic snadného, ale … ne Vy jste si vyvolili mne, ale já 
jsem si vyvolil Vás… tak čteme v Písmu.  Toto je velký příslib, ale i obrovské dobrodružství. Mentalita 
mužů nás však stále nutí, abychom stále šli a hledali ty nejlepší a nejvýhodnější řešení – tady je řešení všech 
problémů – odevzdat svůj život Pánu.  Uvědomme si již staré pravidlo, …kdo, když ne já, a kdy, když ne 
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teď…   Již věky je prověřena pravda, že, kdo složí v životě svou naději do Pána, tak nikdy na tom neprodělá. 
Tak vzhůru do velkého dobrodružství.  
Je třeba se modlit za své nejbližší, které nám Pán svěřil zde na zemi, abychom je měli kolem sebe. To jsou 
naše hřivny, které nám byly svěřeny na určitý čas. Nepromarněme je, ani ten čas, po který je máme. 
Pozemský čas je velmi krátký, ano Bůh nám jej dal a bude nás žádat o jeho zúčtování před svým trůnem.  
Je jasné, že Bůh nám dal dar otcovství, kterým nás pozval, abychom se stali  spolustvořiteli   světa a 
budovateli jeho království již na této zemi.  Z hlediska věčnosti jsme zde jen okamžik, tak jej naplňme. 
Zanechme stopu, za kterou se nebudeme stydět při konečném zúčtování v nebi. Mějme na paměti, že kdo 
mne nezapře před lidmi, toho ani já nezapřu před svým nebeským Otcem.  
Byli tam i bratři – otcové ze Slovenska a jen svými svědectvími nás utvrdili, že muži mají všude stejnou 
potřebu se modlit za své nejbližší, které milují z celého srdce. Potřebu napojení a čerpání síly z Boží  
studnice milosrdenství a odpuštění. Nikdo nejsme dokonalí, jediný Bůh je dokonalý . 
Chtěl bych všem otcům doporučit, aby se nebáli, sebrali odvahu a zkusili se zapojit do modlitebních 
setkávání otců, není to žádné nové učení církve, ani nějaká společnost fanatiků, ale jen svobodné setkávání 
otců rodin, kteří si uvědomují, že jejich síly jsou omezené, že nejsou schopni vše zvládnout, jak by si 
představovali. Otců, kteří si jsou vědomi, že příslib našeho Otce, že jsme cennější než vrabci na střeše, či 
polní rostliny na poli, nás opravňuje k vědomí velkého zájmu a ochrany Boha, k jehož obrazu jsme stvořeni. 
                                                                                        František   MO Staré Město  /u UH/ 
 
Ahoj Jarku.  
Moc děkuju za s Vámi prožitý víkend. Je dobré zjistit že jsou muži, kteří se modlí a ještě k tomu rádi. Byla to 
pro mě velká duchovní posila a také rozšíření obzoru. O M.O. jsem sice věděl (z Kelče), ale pravý význam 
mě došel až na Hostýně. Určitě bych chtěl také jít touto cestou a modlíme se za založení skupinky v 
Bílovicích, nebo v Nedachlebicích. S Boží pomocí to bude hračka, poreferujeme příště. 
Ať Ti Pán žehná v Tvých aktivitách                                                  Pavel 
 
ahoj Jaromíre, 
před rozloučením jsme byli vyzváni, abychom Vám napsali něco ze svých dojmů z pobytu na sv. Hostýnu. 
Nejsem zatím schopen dohlédnout zcela význam podobných setkání , ale cítím , že mají určitě smysl. 
Zřetelně si čím dál více uvědomuji nutnost motliteb nás otců za naše rodiny a dočasně nám svěřené děti. 
Jsou situace a chvíle, kde lidsky nic nezmůžeme a nezbývá nic jiného než prosit, toto jsme  na sv. Hostýně 
společně dělali. Díky i Vám za to. Přijměte mých pár řádek jako povzbuzení a poděkování za Vaše 
koordinátorské úsilí, které věnujete MO. 
                                                                                                  s pozdravem Zdeněk 
 
...na kopci...a je to patrné i přes větvoví stromů,už svítá...Světlo přichází jako dar Boží do údolí a to se 
probouzí do nového dne...asi už přichází jaro...Louka se sněhovou peřinou je ta tammm...Pod dotekem 
slunečních paprsků vypadá však spíše jako srst Dalmatina...Ani vody potoka už nepoutá ledoví...a zaslechl 
jsem i ptačí zpěv...Rodí se den, rodí se nový život...Všichni pookřejí, když jaro přichází...Semínka trav 
proklíčují na povrch a budí při tom všechny luční tvory...Stromy se uklánějí na znamení probuzení a míza v 
nich putuje až k vrcholkům pupenů, které se rozvinou a rozvíjejí do krásy svěžích listů...Zkus to 
uvidět!....Člověk se nadechne jarního vzduchu a ač to nevysloví, chápe, že je to symbol vzkříšení...Po 
spánku-procitnutí...Řekni mi?Čí je to dílo?...Toto je Boží dílo, odraz nebe, do kterého putujeme...Nádherný 
Boží dar a plán...Důvod k radosti a hledání odvahy být synem či dcerou nebeského Otce... 
přeji Vám hezký víkend,krásné jaro a otevřené oči i srdce 
                                                                                                    ...s Pánem Bohem mir@ 
 
Ahoj Mirku, 
chtěl jsem něco napsat ze setkání otců na sv. Hostýně, ale nějak jsem to oddaloval a jsem již určitě poslední, 
kdo něco napsal.   
Nemohu říci, že mě toto setkání oslovilo, protože MO mě oslovily už dávno a mám radost z každé společné 
modlitby ve skupince u nás. Ze setkání jsem měl velkou radost a zůstávají mi stále vzpomínky na mše, na 
tváře a na to kdo říkal a o čem svědčil. Byl to víkend kde jsme se krásně modlili, poslouchali přednášky a 
nechtěli jít spát. A přesto jsme měli spoustu času i pro sebe, který jsme zase (někteří) využívali k návštěvě 
kaple a k duchovnímu setkání s Bohem. Přednášky všech tří kněží se výborně doplňovaly a společenství 
mužů, kteří jsou stejní je úžasné. Je mi moc dobře mezi svými. Duch Svatý se tam určitě zasekl na delší 
dobu, protože nám tam bylo moc dobře. 
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Jen je škoda, že tam není čas na takové bližší seznámení. Posezení u vína není špatné, lidé se také poznají, 
ale zdálo se mně, že nejvíce se lidé poznají a obohatí ve skupinkách. To co člověk slyší, uchovává ve svém 
srdci a platí, že sdělená radost je dvojnásobná radost a sdělený žal je poloviční žal. Moc bych se přimlouval 
za to, kdyby skupinky mohly být každý den, po každé přednášce, abychom si byli blíže. V mojí skupince 
mělo tolik lidí co říci jak k tématu tak k sobě a nebyl vůbec čas. Otec Josef chce hned výsledky diskuse nad 
tématy, ale to jsou výsledky jen pro něj a ne pro ty, kteří jsou ve společenství skupinky. 
Mám velkou radost za otce ze Slovenska, kteří k nám přijeli, jsou moc srdeční a otevření. Patříme k sobě a 
tak to má být. Sjednocení je velmi důležité a já si jeho sílu uvědomuji zvláště na setkání MO. 
Pro mě je každé takové setkání dovolená duše. Vždy si sebou odnáším radost na velmi dlouhou dobu. 
Závěrem chci tobě, Honzovi a všem, kteří to s tebou připravovali moc poděkovat a popřát hojnost Božího 
požehnání. 
PS: tu křížovou cestu jsme, tatínci, použili když jsme byli následující neděli na řadě. Našemu knězi se moc 
líbila, díky. 
Přednášky jsem si již poslechl a připomněl. Je dobře, že jsou tak brzo na stánkách MO, pouštěl jsem je i 
manželce. 
                                                                                              Stanislav Hlavica, Kelč  
 
Ahoj Jarko,  
posielam Ti konečne príspevok do spravodaja M.O...        
6.národní setkání Modlideb otců v Č.R.                    
V čase od 15.2.až 17.2. sa na Hostýne konalo krásne stretnutie otcov z Č.R. i hostí zo Slovenska. Prišlo nás 
50.a mottom nášho stretnutia boli slová žalmu Ž 10,36 ,, Potřebujete však vytrvalost abyste splnili Boží vůli 
a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno´´. Program bol od piatku zložený zo sv. omší, adorácií prednášok, ranných 
chvál, slov kňazov, ktorí prišli medzi nás. Vytvorením diskusných skupiniek, svedecstami, krížovej cesty v 
prírode, spoločnými modlidbami otcov, zdielaním sa otcov i kňazov, komunitnými sľubmi členov M.O. a 
zhodnotením akcie. Veľmi sme ocenili prednášky otca Sebastiána-predstaveného rehole františkánov, z 
Moravskej Třebovej, otca Jožku Červenku, farára z Morkovic, i otca Peťa Bulvasa Strážnického rodáka, 
tohto času na arcibiskupstve v Olomouci.  Prebrali sme témy ako verný v maličkostiach k vytrvalosti vo 
viere, odovzdanie sa ako celoživotná úloha, prosím každý deň o vieru?, verím Bohu že ma vypočuje ?, 
vernosť i v situáciách keď sa nám to zdá nevhodné a nevýhodné, Dodržujem čo Bohu sľúbim,a kto vytrvá do 
konca bude spasený.                  
Náš program bol obohatený i vzorovou strostlivosťou ubytovania a skvelej kuchyne pútneho domu č.3. kde 
sme trávili tento požehnaný čas. Otcom, ktorí nemali dosť prostriedkov na zaplatenie akcie, sme sa solidárne 
vyzbierali na účasť a to je tiež, jedna z veľmi pozitívnych vecí vytvárania atmosféry ako za čias prvých 
kresťanov, keď sa majetnejší delili s nemajetnými o prostriedky...  Prekvapila nás náhla prepadovka televízie 
Noe, a rádia Proglas, takže záznamy, z tohto národného stretnutia budú isto dohľadateľmé v archívoch týchto 
našich kresťanských médií. V sobotu večer sme sa ešte po programe mnoho otcov spontánne zišli v jedálni a 
strávili do polnoci čas plný humoru, koštovaním dobrého vínka, Hostýnskej vody, pesničkami z našich 
rodísk. Po celé stretnutie M.O. na Hostýne panovala medzi nami uvoľnená a radostná atmosféra, bolo cítiť 
ako si duch sv. vanie naozaj kam chce, od srdca k srdcu. Zo Strážnice sme sa zišli na Hostýne napokon štyria 
z našej skupinky, zo Skalice prišli 3. otcovia a veľmi nás potešilo že v okolí vznikli a vznikajú nové 
skupinky M.O. Stretli sme sa zo zástupcami z Bílovic a Kunovíc.  Počasie vyšlo nádherne, zimná atmosféra 
Hostýna dodala stretnutiu tiež takú rozprávkovú idylku, niektorí nadšenci pre fotografiu si odniesli domov 
okrem duchovných zážitkov i neopakovaťeľné zábery z Hostýnskej prírody i našej akcie. Otec Jožko 
Červenka nás na záver pozval 1.5. 2013 na krátku pešiu púť otcov s deťmi zo Starého Města na Velehrad., v 
rámci prípravy osláv príchodu sv. Cyrila a Metoda na Velkomoravský Velehrad. Rád toto pozvanie tlmočím 
chlapom našej Farnosti. Odchod na Velehrad bude pravdepodobne od rozostavaného kostola v Starom Měste 
pri Uherskom Hradišti o 8.00 Na Velehrade bude sv. omša o 10.30. Tak sa na Vás tešíme chlapi s deťmi. 
Podrobnejšie údaje verím že budú aktuálne na našich stránkach www modlidby otců.cz         
                                                                                         Marián a otcovia z našej Strážnickej skupiny. 
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Slovo kněze 
 
Myšlenky našich kneží (p. Šebestiána, p.Josefa a p. Petra), které zazněly na VI. národním setkání Modliteb 
otců na Hostýně si můžete připomenout v MP3 záznamech na internetové stránce Modliteb otců: 
http://www.modlitbyotcu.cz/aktuality.htm. 
 
 
Modlitby otců ve světě - International Fathers Paryers 
(vybráno ze zpravodaje Fathers Prayers - July 2013) 
 
Nová mezinárodní organizační struktura Modliteb otc ů 
 
Po dvouletém období , kdy se o mezinárodní Modlitby otců starali Holanďané, se sešli národní koordinátoři a  
diskutovali o tom, jak dál. Také bylo nutné vzít v úvahu, že se Gerlo Sogtoen odstoupil z místa vedoucího 
Holanského týmu, který mezinárodně reprezentoval Modlitby otců. 
 
Přizváním Ivana Melo ze Slovenska tak vzniká nový vedoucí tým s označením "Mezinárodní koordinační 
tým Modliteb otců" (International Coordination Team of Fathers Prayers). I když jeho základním úkolem je 
koordinovat Modlitby otců na mezinárodní úrovni bude také zahrnovat rozhodování o některých bodech, 
jako např. obsahu brožury Modliteb otců. 
Mezinárodní koordinační tým nyní tvoří Ivan Melo ze Slovenska a Maurice Schemkes (sekretář) a Willem 
Visser 't Hooft (předseda) z Holandka. Další muž z bývalého týmu pět nizozemských otců, Ger Schmeits, se 
stal národním koordinátorem pro Holansko. 
Stále pracujeme na definování naší role mezinárodního koordinačního týmu, ale zároveň věříme, že Duch 
Svatý nás povede k tomu, co je nezbytné pro Modlitby otců po celém světě. Jsme v kontaktu s národními  
koordinátory v Holandsku, Francii, Velké Británii, Slovensku, České republice a Rusku.  
Dosavadní nadace Modlitby otců v Holansku zůstane aktivní ve shromažďování finančních prostředků k 
úhradě našich aktivit v Holansku i v zahraničí. 
 
Willem Visser 't Hooft 
Předseda Mezinárodního koordinačního týmu Modliteb otců 
 
Poznámka: Willem navštívil na jaře 2013 Českou republiku. Jeho rodina vlastní dům v Dolním Holetíně, 
kam jezdí na prázdniny. Willem se zúčastnil společných modliteb otců ve skupince v Novém Městě na 
Moravě (modlili jsme se česky) a setkal se s naším koordinátorem Honzou Brázdilem. Další návštěvu ČR 
plánuje na srpen 2013.  
 
Mezinárodní Webové stránky otců modliteb  
(www.fathersprayers.org) 
 
Holandští otcové stále pokračují v rozvoji mezinárodních webových stránek Modliteb otců 
(www.fathersprayers.org). V současné době jsou stránky k dispozici v anglické, holandské, francouzské, 
německé, polské, ruské, slovenské a české verzi. Snahou je, aby Modlitby otců byly přístupné pro každého 
na celém světě.  
 
 

Svědectví 
 
Výjazd Skupinky M.O. v nemocnici      
 
Naša  ekumenická skupinka M.O. v Strážnici má pravideľné pondeľkové stretká  8 otcov. V skupinke sa 
prestriedalo i zo 30 otcov a sporadicky sa vidíme v roznych obmenách. Z našej skupinky už vznikla i nová v 
evanjelickej farnosti v Hrubej Vrbke. Stalo sa, že náš člen a všetkým príkladný vzor otca, František nakoľko 
vážne ochorel a dlhodobo sa bude striedavo v Brne v nemocnici i doma liečiť. Nemože medzi nás 
prichádzať. Rozhodli sme sa preto pre variantu výjazdov za Františkom v rámci možností našich, i jeho 
zdravotného stavu.  
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Prečo to píšem.... V obrovskej nemocnici v Brne-Bohunicích sme na prvom výjazde po dohode a povolení 
Františka  našli, a Modlidby otcov sa konali v spoločenských priestoroch oddelenia, kde prichádzali i iní 
pacienti, sestričky, bola i pani, čo má duchovnú službu v nemocnici na starosť. Pre všetkých to bol 
obohacujúci zážitok. Sestričky tam ešte také čosi nevideli a veľmi ich to oslovilo, taká chlapská solidarita a 
svedecstvo otcov. Pani katechetka z duchovnej služby nemocnice nám povedala, že také čosi, takú silu 
modlidby v nemocnici ešte za roky čo slúži nezažila. František sa  i vďaka modlidbám rodiny, známich, i nás 
zo skupiny cíti naozaj vzmužile a statočne nesie všetky ťažkosti spojené s liečbou. Jeho typický láskavý 
humor ho neopustil. Nám táto návšteva dala tiež veľa, naplnila nás istotou, že jeden o druhého stojíme a 
pomáhame si.  Keď bol náš kamarát na priepustke, boli sme u neho doma a prišlo nás 12, rekordný počet, 
počas modlidieb sa i dosť spievalo, a všetci sme zažili opeť niečo také ako prítomnosť Ducha Svatého, 
nikomu sa ani nechcelo od Františka odísť. Dňa 1.5.2013, na sviatok sv. Jozefa robotníka sme  pár otcov na 
úmysel uzdravenia Františka i vsťahov v našich rodinách, pracoviskách i s deťmi urobili púť z blízkeho 
Starého města na Velehrad.. Počasie sa vydarilo, i malé deti tých 10-12 km celkom v ten deň zvládli. Vsťahy 
s deťmi  i navzájom, sa po  troškách takto viac utužujú.. Františkovi prajeme skoré uzdravenie a návrat 
medzi svojich drahých a blízkych, a tiež  v pondelky medzi nás.    

 Marián, Strážnice 
 
Púť mužov - otcov na Šaštín   
 
Odpoludnia dňa 6.4.2013 od 13.00 sa konala v národnej svatini Šaštín, v zaplnenej bazilike už 7.púť mužov, 
otcov. Táto púť sa koná pravideľne, v sobotu hneď po veľkonočných sviatkoch. Organizujú ju bratia 
saleziáni pre celý, región západného Slovenska, ale chodí na ňu i mnoho mužov z Južnej Moravy. Tento krát 
na ňu prišli i dvaja muži zo Záhoria, pútnici vracajúci sa  zo Santiago de Compostella. Na tejto púti sme 
privítali tohto roku otca biskupa Karla Herbsta SDB z Prahy, ktorý nám prednášal, slúžil sv. omšu, i voľne s 
chlapmi diskutoval. Ako večšinou, témou i tohtoročnej púte bola naša otcovská a mužská úloha v rodine, 
spoločnosti, vernosť svojmu povolaniu otca, manžela, zamestnanca, zamestnávateľa, živiteľa  a ochrancu 
svojej rodiny. Po prednáške otca biskupa sme vzhliadli opeť jeden z vynikajúcich filmov znovu z 
amerického prostredia, o Ježišovi ako vlastne žije s nami a medzi nami a je nám stále nablízku. Po filme sme 
sa zapojili i do slávenia Fatimskej soboty, to už bola bazilika zcela zaplnená, nakoľko sa do slávenia zapojili 
i miestny veriaci. Chlapi sa striedali a viedli modlidbu ruženca, nasledovala adorácia, sv. omša a po nej 
bohaté agapé. Všetky klobásky sa ani nedali zjesť, pivo a kofola vypiť, nachystané bolo veľmi žičlivo a 
dobre ako vždy. Prežili sme ozaj krásne a duchovne hodnotné odpoludnie, a rozišli sa nabití energiou do 
svojich domovov. Na južnej Morave sa už tiež tešíme na teplé počasie, kedy sa naša skupina M.O. začne 
opeť stretávať vonku v záhrade sv. Martina, nielen na modlení otcov , ale i v pokračovaní budovania 
detského ihriska pre deti z našeho mestečka Strážnice na Morave.     

Marián, Strážnice 
 
 


