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Zpravodaj č. 6                                                                                        červenec 2012 
 
O odevzdání 
Vkládání jmen na lístečcích do košíčku před patou kříže v průběhu Modliteb otců je aktem odevzdání. Je 
třeba to dělat. My lidé potřebujeme odevzdání. Potřebujeme odevzdávat naše manželky, děti a přátele Bohu. 
Když je odevzdáváme, říkáme Bohu: prosím Tě, odstraň všechny problémy tohoto člověka, postarej se o 
něho, protože já to nemohu udělat, ale Ty můžeš. 
                                      Maurice Williams 
 
5. národní setkání MO v ČR – Moravská Třebová 24.2. - 26.2. 2012 (čriepka)  
Tesne pred začiatkom stretnutia som si v kláštore sv. Jozefa dobre zdriemol, ale prebral som sa až 
po začiatku sv. omše. Tápajúc som zišiel do studeného kostola niekde uprostred Šebestiánovej 
kázne. Roztriasol som sa od zimy. Až po dobrých desiatich minútach som sa prestal triasť a začal 
vnímať, čo sa deje. Stál som úplne vzadu. Po omši bola ohlásená adorácia, čo ma nepríjemne 
zaskočilo, lebo som sa už tešil na teplú jedáleň. Váhal som, či ísť dopredu, kde sa uvoľnilo miesto, 
alebo zostať vzadu, odkiaľ som mohol ľahšie zmiznúť, keby som už zimu nezvládal. Napokon som 
sa s povzdychom presunul do predných lavíc, pripravený priniesť najvyššiu obetu. Aký bol môj 
úžas, keď som zistil, že tie miesta sú vyhrievané! Ak človek ide bližšie k Pánovi, nemusí to byť také 
ťažké, ako sa to javí na začiatku!  
P.S. Adorácia bola úžasná a už som sa nechvel zimou, ale bázňou. Veľmi pekná bola aj krížová 
cesta v sobotu a jej záver na kopci nad mestom (viď foto). Vrcholom boli modlitby otcov, pri 
odovzdávaní som bol dojatý z nášho spoločenstva s Pánom. Vážim si aj chvíle, keď som sa mohol 
rozprávať s inými mužmi. Na záver slová životom skúšaného Josefa z Moravskej Třebovej: "Co 
Bůh činí, dobře činí". 
                                                                                                           Ivan, Slovensko  
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O věrnosti 
 
Skutečnost dnešního světa: Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede spor s obyvateli země, 
protože není věrnost ani milosrdenství ani poznání Boha. Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství 
se rozmohly, krveprolití stíhá krev. Proto země truchlí, chřadnou všichni obyvatelé, polní zvěř a nebeské 
ptactvo, hynou i mořské ryby. (Oz 4, 1-3). 
 
Nepřipomíná nám tento text články současných novin? Kletby, vraždy, cizoložství, krveprolití - vždyť 
zprávy sdělovacích prostředků nejsou o ničem jiném. A nechřadnou je lidé, ale i zvěř, ptactvo a mořské ryby. 
Prorok, žijící kolem roku 750 před naším letopočtem, předvídá, že lidská i ekologická krize čeká člověka, 
který zavrhne věrnost, milosrdenství a poznání Boha. Na prvním místě je jmenována věrnost. 
 
Společnost, ve které žijeme, nepokládá věrnost za žádnou velkou ctnost. Manželská nevěra je chápána jako 
projev sympatického lidství, nedodržování smluv v obchodních vztazích se vyplácí jako zdroj náhlých 
vysokých příjmů, rušení slibů je zcela běžné. Nad tím už se nikdo ani nepozastavuje. Podle Božího slova 
však nevěrnost plodí jen zánik a vzniká z nedostatku poznání pravého Boha. Proto si položme základní 
otázku: Jaký je Bůh? Je věrný? Co to znamená věrnost Boha Abrahámova, Izákova a Jákobova? Jaká je 
věrnost Ježíše Krista? Jak se projevuje věrnost u Ducha Svatého? 
 
Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný. (Ž 31, 6) Tato žalmistova slova 
použil Ježíš na kříži. Ve chvíli odevzdání svého ducha do rukou Otce počítal s věrností Boží, byl si jist svým 
vzkříšením. Jen tak mohl slíbit lotrovi po pravici, že ještě dnes budou spolu v ráji. Ježíš znal svého Otce a 
věděl, že je stoprocentně věrný. Zvědavci pod křížem a dokonce i nábožensky velmi vzdělaní lidé 
nerozuměli ničemu a domnívali se, že Ježíš prohrává. Ale Ježíš sám prokázal Bohu věrnost až na smrt a tím 
už se neztotožňoval s Otcem jen jako Boží Syn, ale i jako jediný opravdu věrný Syn člověka. 
 
Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem. (1K 1, 9) Věrný je Bůh nás 
povolal do společenství se svým věrným Synem. Bůh je věrný, a také jeho prvorozený Syn je věrný. Tento 
prvorozený syn dnes sedí na pravici nebeského Otce, ale nám byl seslán jeho duch, Duch Svatý. Ovocem 
Ducha Svatého je mimo jiné také věrnost. Kde není Duch Svatý, tam není ani věrnost. A naopak, kdo 
vykazuje věrnost Bohu, nevykazuje ji z nějaké vlastní ušlechtilosti, ale z Ducha Svatého. 
 
Nejde však o jakoukoliv věrnost, někdo je věrný určité značce alkoholu, cigaret, která z něho dělá závislého, 
jiný tvrdí, že je věrný své politické straně, i když zprofanovala. Věrnost, která je podstatná a která plodí 
dobro na tomto světě, včetně šetrného zacházení s přírodou, je zcela závislá na naší věrnosti Bohu. Jestliže je 
věrnost ovocem Ducha Svatého, pak je naprosto pošetilé se domnívat, že toto ovoce může plodit někdo, kdo 
se nesklání před autoritou Boží a nevešel do společenství s Ježíšem – Božím Synem a naším Pánem. 
 
Nutno říct, že my lidé Boží věrnosti někdy nerozumíme. Náš život je příliš krátký, a Bůh pracuje v úplně 
jiných časových dimenzích, takže ne vždycky vidíme v každé oblasti, že se Boží slovo zcela naplnilo. 
Člověk se nedočkal pádu komunistů, ani vrácení majetku, který mu byl ukraden, přestože Boha nikdy 
neopustil a nezradil. Ale na Boží věrnosti to nic neubralo. Boží věrnost se nevztahuje jen na nás, ale i na naše 
děti, až do tisíců pokolení těch, kteří Boha milují. Nedožil se navrácení svého rodného domu, ale dnes tento 
dům vlastní jeho vnučka, která se narodila až po jeho smrti a vesele tu vyrůstají jeho pravnuci. Není to 
krásné? Není tato dokonalá, náš život přesahující, Boží věrnost daleko ušlechtilejší, než kdyby se naplňovala 
pouze v jediné generaci? 
 
Dění kolem, od povětrnostních změn až po náhlá úmrtí v rodinách, v nás často vyvolává různé pochybnosti. 
Život jde úplně jinak, než chceme. Ta nejhorší otázka, kterou si však v těžké situaci můžeme položit, je ono 
známé: „Kdyby byl Bůh, jak by tohle mohl dovolit?“ Tato otázka nemá žádnou logiku. Bůh nám říká, odkud 
je všechno zlo. On k nám jasně a mnoha způsoby už několik tisíc let promlouvá a chce se nám dát poznat. 
Dokonce i vlastního Syna pro nás obětoval, abychom mohli žít z Boží věrnosti, žít s Ním. Ve chvílích našich 
nejtěžších zkoušek je Bůh věrný a nedopouští, abychom byli podrobeni zkoušce, kterou bychom nemohli 
vydržet, ale se zkouškou nám připravuje východisko a dá nám sílu, abychom mohli obstát. (1K 10, 13) 
 
Bůh je věrný a co započal, to také dokončí. A cože to započal na nás, kteří za ním jdeme? Mimo jiné i dílo 
své věrnosti, která se v nás jako v zrcadle má odrazit naší věrností vůči Jemu. Buď věrný až na smrt, a dám ti 
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vítězný věnec života. (Zj 2, 10) Ano, náš Pán Ježíš Kristus byl věrný až na smrt. Následujeme-li ho, očekává 
se od nás, že i my budeme věrni až na smrt, ale dostaneme za to, stejně jako náš Pán, vítězný věnec života. 
Věčného života. Spolu se svým Pánem pak budeme tam, kde je On, Bůh nám setře každou slzu z očí a smrti 
již nebude, ani žalu ani nářku, ani bolesti už nebude, protože co bylo, pominulo. A ten, který seděl na trůnu, 
řekl: Hle, všechno tvořím nové. Napiš tato slova, jsou věrná a pravá. (Zj 21) Toto je věrnost, kterou má na 
mysli Bůh a to je také jediná věrnost, která může pomoci lidstvu a dokonce i ostatnímu Božímu stvoření. 
Přeji vám i sobě, abychom v této věrnosti vytrvali až do konce. 
 
        P. Josef Červenka 
 
Milí Priatelia! 
                                                                                                                                                                
             Dostal sa mi útržok textu neznámej knihy,autor skvele vystihol dobu v ktorej žijeme a sme 
až po uši ponorený. Ak by niekto z Vás vedel názov knihy prosím dajte vedieť,isto je skvelá a rád 
by som ju prečítal celú. Prajem nerušené čítanie a zamyslenie. ,,....Nemožete zakázať kresťanom 
chodiť do kostola.Oni tam pojdu!Brániť im aby verili svojím doktrínam,alebo modlili sa oni to 
budú robiť!Zmenili sme taktiku a tak sa budeme tešiť z úspechu. Čas je kľúčom k úspechu. 
Možeme im dovoliť návštevy cirkevných zhromaždení,pokiaľ budeme kontrolovať ich čas.Čas je 
základná zložka,pretože bez neho nikdy nenájdu zachraňujúce spojenie s Ježišom!povedal Satan a 
pokračoval. Nech si myslia,že sú zachránení.Zatiaľ budeme kontrolovať ich čas a oni sa stanú 
našimi ako tí ktorí nikdy nevstúpili do církvi.Ako to uskutočníme? Jednoducho. Zamestnajte ich 
nepodstatnými vecami života a naplňte ich mysel nespočetnými plánmi.Povzbuďte ich utrácať,veľa 
utrácať a potom pracovať,pracovať,pracovať,aby to mohli zaplatiť.Zaplňte im poštové schránky 
ponukami požičiek,kreditných kariet,aby mohli všetko zaplatiť.Učte ich,že radosť pochádza z vecí a 
núťte manželov pracovať 8,10,12,hodín denne 6,i 7.dní v týždni.Nech majú dve zamestnania.Učiňte 
zjavným ich manželkám,že je nevyhnutné pracovať.Povedzte im,že neexistuje iný sposob,ak chcú 
udržať štandart ich rodín.Potom sposobte,aby manželky pracovali dlho,doma mali veľa 
zodpovednosti a večer nemali žiadnu energiu na manžela alebo deti.Usmerňujte myseľ všetkých 
tak,aby nepočuli Ježiša šepkajúceho do ich svedomia.V každej domácnosti,na pracovisku obchode, 
bombardujte ich zmysly hraním hudby.Zasahujte ich každý deň zlými správami,kamkoľvek sa 
otočia. Použite noviny,časopisy,rádio,televíziu,internet 24.hodín denne. Narušte morálnu štruktúru 
manželstva a posobte na mladých ľudí zmyselnými obrazmi,ktoré navodzujú nečisté myšlienky. 
Umiestnite ich na billbordy,do filmov,na titulné stránky novín,časopisov a samozrejme do TV a na 
internet.Použite televízne,,talk schow“ako prehliadku najúchylnejších členov spoločnosti v ich obý- 
vačkách.Nech sa hladno sýtia na nízkych podrobnostiach nemorálneho sposobu správania,dokiaľ 
nezačnú vidieť zlo iba ako ďalšiu možnosť výberu. Nech sa zaoberajú zbytočnými malichernosťami 
a problémami sveta.Rozoberajte chyby bohatých a slávnych.Odvrátte ich myseľ od vážnych 
skutočností života k márnym nádejám,upierajúcim sa na stávky,lotérie,automaty,kasína.Zaplňte ich 
poličky knihami a časopismi.Tieto zaberajú čas a čím viac času budú venovať čítaniu, tým menej 
ho budú prežívať s Bohom... Zaplňte ich obydlia počítačmi a napojte ich na elektronické 
systémy,kde kontrolujeme vačšinu výstupov. Posielajte im veľa e-mailov.Zatiahnite ich do tlačenice 
nikdy nekončiacich informácií.Dajte im notebook aby pracovali nepretržite. Uistite sa, či každý má 
mobilný telefón,deti nevynímajúc.Zaplňte ich dni telefonátmi.Dajte im i zadarmo mobilné telefóny 
aby jednoducho stále hovorili.Zariaďte aby ich telefónne záznamníky boli plné správ. Zahrňte ich 
deti aktivitami,športom v škole,po škole,tan- com,baletom,skautom,klubmi,hodinami hudby, 
večierkami, spoločenskými stretnutiami.Stresujte ich narastajúcim počtom domácich 
úloh,povinností a to už v čo najmladšom veku.Pošlite ich do školok,zapojte ich do programov pre 
malé deti, a čo najviac ich oddeľte od vplyvu ich rodičov.Nechajte ich žiť čo najviac oddelene,aby 
nemali nič spoločné s mamou,alebo otcom ako- náhle dospejú.Stresujte ich tak,aby hľadali únik v 
sexuálnej aktivite,uživali cigarety,alkohol,alebo iné drogy. Povzbuďte dospelých aby sa zamerali na 
rekreácie.Posielajte ich na drahé dovolenky. Nechajte ich cestovať,cestovať,aby sa vrátili z rekreácií 
vyčerpaní,roztržití a nepripravení na nastávajúci týždeň. Nedovoľte im ísťdo prírody.Namiesto toho 
ich pošlite do nákupných centier,zá- bavných parkov,na športové akcie,koncerty,do divadiel a kín. 
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Nech je Vašim mottom výrok: Prázdniny ich učinia dostatočne vyčerpanými a chudobnými,čím 
budú musieť znova pracovať aby si na seba zarobili! Pokiaľ uniknú týmto nástrahám,použíte proti 
nim ich vlastné církvi. Dajte im toľko funkcií,zodpovednosti a problémov na riešenie,aby netrávili 
čas dobrými skutkami.Keď sa zhromaždia k duchovnému spoločenstvu,zapleťte ich do klebiet a 
nízkych rečí aby odchádzali so znepokojeným svedomím a pocitmi.Privádzajte do cirkví krízu za 
krízou,aby boli zamestnaní hasením požiarov a tak im neostal čas na zapálenie plameňa evanjelia v 
ich vlastných srddciach. Povzbuďte ich k štúdiu doktrín a evanjelia.Nech navštevujú semináre a 
rozsiahle cirkevné konferencie.Uľahčite cestu pre veľké zhromaždenie vo vnútri cirkví za účelom 
reformácie.Uistite sa, že a prvom mieste vravia o postavení rodiny,hodnotách rodiny.Potom ich 
zamestnajte veľkými spoločenskými otázkami,ako je napríklad potrat.Nechajte im ich 
konzervatívny životný štýl. Ale za každú cenu a kýmkoľvek sposobom ich zadržte,keď ako 
hriešnici budú potrebovať spasenie a pojdu k Bohu a biblii.Ak tak urobia je pre nás všetko stratené. 
Čas je našou veľkou zbraňou a našim najvačším priateľom,priatelia! Užívajme ho múdro a 
nechajme ľudí ďalej spať v ich klamstvách. Potom bude svet s cirkvami náš a my získame 
víťazstvo!!….... Toľko Satan v prejave diablom........ Ozvena tohoto prejavu sa dnes denne dostáva 
k nám a zlí anjeli dychtivo plnia svoje povinnosti, všade posobia na ľudí aby sa náhlili tu i tam,stále 
boli niečím zamestnaní a v chvate,strese. Satanovi sa podarilo svet dostať do rýchlo idúceho vlaku 
bez zastávok. Naše životy sú preťažené,celý systém je plný napatia a zhonu,nežijeme 
jednoducho.Priznajme si,áno diabol dostal v mnohom i nás... Na záver by som chcel povedať,že 
verím na víťazstvo Ježiša Krista,jeho zmŕtvychvstanie.Máme prísľub jeho príchodu a víťazstva nad 
zlým. ,,.....Ani brány pekelné ju nepremožu.´´ P. Mária zas vraví- ,,moje nepoškvrnené srdce 
zvíťazí,´´odkazov v biblii na víťazstvo Krista je dosť. Keď vyskočíme z toho Satanovho vlaku- hoci 
dotlčení, zachraňujúca sila a nový život ide i nám práve z Ježišovej obety a víťazstva nad smrťou-
zmŕtvychvstania.Máme teda nádej zmeniť svoj život a spomaliť vagón v ktorom sme. S Ježišom 
ubrzdíme a zvíťazíme ! Tak nejak by sme mali tiež konečne už vyliezť zo svojich hrobov na svetlo 
k slobode Božích detí ! Je to tak...  
                    
                CHRISTOS VOSKRES!!! ALELUJA!!!  
 
                                                                                                        Marián 
 
Púť mužov Šaštín  
 
14.4. 2012 v sobotu, od 14.30 do neskorých večerných hodín prebehla v národnej bazilike 
sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne už šiesta púť mužov a otcov Slovenska a južnej Moravy. 
Púte sa zúčastnilo cez 200 chlapov najmä z okolia Skalice, Holíča, ale i Bratislavy, Senca, Trnavy, 
Lanžotu a našej Strážnice. Program ako vždy skvele pripravili otcovia saleziáni a stál za to. Úvodnú 
prednášku mal kňaz salezián, ktorý pracuje v nápravno výchovnom ústave pre mladistvých 
delikventov. Poukázal na holú realitu v spoločnosti, kde otec v rodine chýba fyzicky, morálne alebo 
citovo, hoci je jej členom. Ukázal i ohrozenia detí v spoločnosti, kde chýba prvok mužnosti a 
otcovstva. Nasledoval krásny film z amerického prostredia. Myšlienka a posolstvo filmu je návrat k 
tradičnej rodine a kresťanským hodnotám v spoločnosti. Film nabádal urobiť rozhodnutie a zmeniť 
štýl života v prospech svojej rodiny, venovať sa svojim deťom, manželke. Nie jeden muž sme počas 
premietania zaslzili, lebo sme sa v úlohe hrdinov naozaj videli - ako to vlastne žijeme a za čím sa 
naháňame, že to naozaj často za to nestojí a naše vzťahy živoria. Nasledoval chlapský ruženec, 
slávnostná sv. omša za účasti otca biskupa z Bratislavy a asi 15 kňazov. Hudbu počas púte robili 
chlapi sami v štýle country. Po sv. omši nastal okamžik, keď sa mnohí chlapi sami postavili a 
urobili svoje chlapské rozhodnutie zmeniť svoj život a vzťahy v rodine a prijali z rúk biskupa 
požehnanie na tejto ťažkej ceste. V svojom sľube sa zaviazali prevziať plnú zodpovednosť za seba, 
svoje rozhodnutia, manželku a deti. Rozhodli sa naplno ich milovať, chrániť ich a slúžiť im, 
počúvať Božie slovo a učiť ich ako duchovný vodca svojej rodiny. V sľube zazneli i slová podobné 
manželskému sľubu - Budem svojej žene verný, budem ju milovať a ctiť si ju! Budem ochotný za 
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ňu položiť aj svoj život ako Kristus za mňa! Budem učiť svoje deti milovať Boha celým srdcom, 
mysľou a z celej sily, budem ich učiť čestnosti, zodpovednosti a úcte k autorite! Naučím ich čeliť 
zlu, usilovať sa žiť spravodlivosť, milosrdenstvo a Lásku! Naučím ich správať sa k ostatným s 
láskavosťou, rešpektom a súcitom! Budem ich viesť k usilovnej pracovitosti pre dobro druhých! 
Odpustím tým,čo mi ublížili a zmierim sa s tými, ktorým som ukrivdil! Budem sa snažiť byť 
zodpovedným pred Bohom, ctiť si ho a riadiť sa jeho vôľou.  
Desiatky najmä mladých mužov-otcov toto verejné rozhodnutie urobili v dôvere v Božiu pomoc, s 
prosbou o príhovor Panny Márie, sv. Jozefa, blahoslav. Jána Pavla II. a svojho osobného patróna, 
spoliehajúc sa i na podporu ľudí vo svojich farnostiach. Nakoniec bolo agapé plné výborných 
domácich klobások, chleba, piva i dobrej kofoly pre vodičov, aby aj telo malo radosť z tohto 
úžasného stretnutia. Prosím aj našu farnosť za častejšie modlitby za mužov a otcov, nakoľko práve 
muži tvoria odjakživa statiku rodiny i celej farnosti. Uvedomili si to predstavitelia všetkých 
kresťanských cirkví, podobných akcií sa koná našťastie v cirkvách dosť a prinášajú svoje dobré 
ovocie. Ďalší, 7.ročník púte mužov v našom regióne, sa bude konať o rok v Šaštíne v sobotu týždeň 
po Veľkej noci v popoludňajších hodinách. Povzbudzujeme chlapov na takéto akcie a samozrejme, 
naše pravidelné stretká v pondelok o 20.00 sú otvorené každému mužovi. Nakoniec  
citát sv. otca Benedikta XVI., z homílie 14.5.2009, v Nazarete. ,, Ako veľmi potrebuje  
náš svet príklad, vedenie a pokojnú silu mužov, ako bol Jozef ! ´´ 

 Marián  
 
Zprávy z Holandska (vybráno z holandského zpravodaje Modliteb otců): 
 
Holansko se na dobu 2 let převzalo odpovědnost za mezinárodní organizaci Modliteb otců. 
Byly spuštěny nové webové stránky na adrese: http://www.fathersprayers.org. kontaktní adresa je : 
contact@fathersprayers.org. 
Rádi bychom, abyste se modlili za duchovní probuzení mužů v Nizozemí a všude ve světě. 
V Nizozemsku je v současné době 10 aktivních skupin Modliteb otců, v těchto holandských měst z 
jihu na sever: Maastricht, Sittard, Roermond, Weert, Helmond, Houten, Soesterberg a Weiteveen. 
Jsme rádi, že počet skupinek roste. 
V neposlední řadě bychom chtěli vyjádřit, jak je důležité být s Bohem a přijmout svou odpovědnost 
vůči Bohu a našim blízkým. Rádi bychom citovat pasáž v Bibli Jan 10, 10: 
"Já jsem přišel, aby měli život a aby měli ho v hojnosti" 
Chtěl bych povzbudit, abyste všichni četli Písmo Svaté, jak to také děláme během společných 
modliteb. Rád bych vás také povzbudil, abyste se modlili každý den denní modlitbu otců. 
Jménem Modliteb otců  v Holansku, 
                                                                                                   Gerlo Sogtoen 
 
Svědectví 
 
           Pán vysvobozuje z vězení 
 

V listopadu loňského roku jsem dostal e-mail, ve kterém mě jedna žena žádala o modlitbu. Dostala 
se do těžké životní situace a napsala mi: „... včera večer jsem zjistila na internetu, že existuje organizace 
"Modlitby otců" a chtěla jsem Vás poprosit, zda byste také mohli zahrnout do svých modliteb naši rodinu. 
Můj manžel totiž musel v srpnu nastoupit do výkonu trestu na 2 r. Odpykává si trest za poklesky z doby před 
svým obrácením, dávno před naším seznámením. Máme spolu čtyři malé děti, ve věku od 6 let do 4 měsíců, 
z toho jedna holčička má Downův syndrom. Psala jsem žádost o milost panu prezidentovi, ale zatím bez 
odezvy. Je to pro nás všechny těžká situace. Mám starost o manžela, aby na něj vězení nemělo špatný vliv, je 
těžké pro děti být bez tatínka, zejména pro tu postiženou holčičku, která je na tatínkovi citově závislá a ani 
pro mě není jednoduché po všech stránkách tu být sama na 4 děti....“ 

Slíbil jsem jí, že prosbu o modlitbu rozešlu do ostatních skupinek a zaslal jsem jí knížečku MO pro 
manžela. Bohužel došlo k nepříjemné události, jelikož jsem žádost o modlitbu přeposlal i  s jménem této 
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ženy. Nějaká její známá, ke které se tato informace také řetězcem e-mailů dostala, ji navštívila a velmi se 
divila se, že je manžel ve vězení, .... 

Moc jsem se té paní omlouval, měl jsem v úmyslu rozšířit prosbu co nejvíce lidem, aby modlitební 
podpora byla co největší.  

Vzala to, napsala mi: „Beru to jako součást té těžkosti, která na mě dolehla, to se stává.“ 
Každý týden jsem při společných modlitbách vkládal na lístečku jméno této ženy i s její rodinou do 

košíčku u paty kříže. A výsledek? 
Dne 14.2.2012 mi přišel email s textem: „ještě jednou Vám moc děkuji za modlitební podporu! 

Manželovi dnes byla udělena milost prezidenta a je na cestě domů. Jsem vděčná Pánu Bohu i Vám, kdo jste 
se modlili...“ 

To je síla odevzdání. 
        Honza 
 
 
Ať vás Bůh stále žehná ve všem, co pro Něho děláte. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Kontakty v České republice: 
Jan Brázdil, Wolkerova 1226, 59231 Nové Město na Moravě, e-mail: brazdil.jan@post.cz 
Jaromír Liška, Kostelní nám. 3, 57101 Moravská Třebová, e-mail: jaromirliska@klikni.cz   
 
Internetové stránky: www.modlitbyotcu.cz, www.fathersprayers.org  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Důvěřuj Mu v každé chvíli  – On ví, co je pro nás nejlepší. 
 


