Modlitby otců
Zpravodaj č. 4

březen 2010

III. národní setkání Modliteb otců v ČR

Dům setkání, Albeřice
30.4. – 2.5. 2010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shůry z nebes hledí Jahve,
vidí všechny Adamovy syny;
z místa, kde má příbytek,
sleduje všechny obyvatele země;
on sám utváří srdce,
rozpoznává všechny jejich skutky.
(Ž 33, 13-15)
Milí otcové,
připravujeme pro vás III. národní setkání MO v ČR. Uskuteční se tentokrát 30.4. – 2.5. 2010 v Domě setkání
v Albeřicích v Krkonoších http://www.setkani.org/ . Chtěli bychom prožít víkend ve společenství chlapů –
otců, modlit se, podělit se o radosti i strasti otcovství a mužství, vzájemně se povzbudit ve víře a prožít
společné chvíle s Pánem. K tomu nám jistě pomůže i místo setkání v krásné přírodě Krkonoš s výbornou
kuchyní a skvělým zázemím. Účast přislíbili i katoličtí kněží. Cena bude asi 800,-Kč. Kdyby byla cena pro
někoho z Vás důvodem pro to, že nemůžete přijet, zaplatíte, co můžete, a zbytek doplatíme z darů.
Budeme rádi, když nám pošlete vaše podněty k programu setkání.
Předběžný program :
pátek 30.4. – mše sv. 18:00; seznámení účastníků, slovo na úvod
sobota 1.5. – vystoupení hostů, svědectví, skupinky, společné Modlitby otců, slovo kněze, křížová cesta
v přírodě, mše sv., adorace, komunitní sliby, večerní překvapení
neděle 2.5. – mše sv., sdílení se, zhodnocení…, oběd a rozeslání
Rádi bychom se ve skupinkách a svědectvích zaměřili na vztahy v rodině:
– vztah k našim ženám, protože nám sv. Pavel říká :
Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni
obětoval. ( Ef 5, 25)
– a vztah k našim dětem, neboť jsme obrazem Boha Otce:
I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“ (Gn 1,
26)
Přípravu na setkání podpoříme postem a modlitbou - novénou ke sv. Josefovi, která bude probíhat od:
S přáním všeho dobra
Mirek Liška, Honza Brázdil a Jirka Melichar

Důvěřuj Mu v Každé chvíli – On ví, co je pro nás nejlepší.
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Jako přípravu na společné setkání Modliteb otců se budeme modlit novénu ke sv. Josefovi od: .
Naši modlitbu je dobré podpořit také postem. Napište nám prosím, který den jste si vybrali, abychom
všechny dny novény (kromě neděle) pokryli.
Pokud chceme slyšet Boží hlas, musíme dát Bohu prostor vnitřním i vnějším ztišením. Je mnohem obtížnější
se postit od zbytečných řečí a zbytečných podnětů (např. sledovaní TV), které nás mohou odvádět od úmyslu
novény, než si odepřít kus masa či cukroví. Formu postu, který si zvolíte ponechávám na Vás. Věřím ve Vaši
vynalézavost, co se sebezáporu týče. Navíc pro každého z Vás to může být něco jiného. Důležitá je naše
dobrá vůle. Pán je dobrý a žehná našim dobrým úmyslům, abychom je mohli přivést v dobré skutky. Záleží
na nás, jestli chceme slyšet (a poslechnout) Jeho hlas.
Novéna ke sv. Josefovi:
Denní modlitba otců
Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství.
Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže, a když selháváme ve svém poslání
milovat a chránit naše rodiny.
Chceme se odvrátit od věcí, které nás od Tebe oddělují.
Prosíme Tě, provázej nás v našem životě a veď nás ve všem, co děláme.
Pane, dej nám radu a sílu, abychom naplnili naše poslání a přijali naše pravé místo ve společnosti
jako otcové podle příkladu sv. Josefa, muže Panny Marie.
Prosíme Tě, Pane, o ochranu všech žen a dětí, které jsi svěřil do naší péče.
Prosíme Tě, chraň je před jakýmkoliv zlem a špatnými vlivy.
Pane, prosíme, žehnej Modlitbám matek, Modlitbám otců a Dětem víry,
ať nás všechny i nadále vede Duch Svatý.

Amen.
Svatý Josefe,
Ty jsi vzorem a patronem všech otců, nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti. Naplň opravdovou
radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají život svým dětem. Nechť se otcové starají o svoje rodiny tak, jako si
se ty staral o svatou rodinu v Nazaretě, a nechť žijí svůj rodinný život s Ježíšem. Vypros nám, aby nás žádné
životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha, a aby neochladla naše láska. Svatý Josefe, svěř Bohu všechny
otce, kteří se starají o svoje rodiny, a zejména ty, kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi. Osobně Ti
svěřujeme prosbu o poznání Boží vůle a světlo vedení Ducha Svatého pro všechny muže, které Pán do
našeho společenství Modliteb otců povolal a prosíme o zdar našeho společného setkání v Albeřicích.
Zdrávas Maria, …..
Otče náš, …
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Místo setkání:

DŮM SETKÁNÍ

DŮM SETKÁNÍ
Dolní Albeřice 1, 542 26 Horní Maršov
736 537 122; 499 874 152 (správce: Josef Náprstek)

www.alberice.setkani.org
dům@setkani.org

Příjezd k Domu setkání:
Trutnov (nebo Vrchlabí/ nebo Nová Paka) dále pak směr „Pec p.Sněžkou“
přes – Mladé Buky – Svoboda nad Úpou – Horní Maršov – Dolní Lysčiny – Dolní Albeřice
V Horním Maršově odbočit u Zámku doprava, asi po 150 m (u silničního zrcadla) zahnout doleva,
pak pořád přímo po místní komunikaci cca 3,5-4 km k DS přes Dolní Lysečiny
(zde dát pozor „ U Zvoničky“ – neodbočovat vlevo do Lysčinského údolí !!!
, ale držet se vpravo).
Dále se jede zúženým údolím, pak „esíčkem“ přes most a stále rovně po hlavní cestě.
Opět pozor! asi 150m za mostkem jeďte rovně a neodbočujte vpravo na Suchý Důl !!!
Projedete kolem tabulky „Dolní Albeřice“ a po cca 700 m jste u Domu setkání. ☺☺☺
Poznávací znamení: vlevo od silnice, před DS garáže, kamenný kříž (který je v noci většinou osvětlený),
vpravo za potokem je hřiště s vysokými sítěmi – oplocením.
Parkoviště je:
1./ u příjezdu k DS, vlevo od silnice, před zmíněnými garážemi, cca 3-5 míst (3 místa kolmo mezi silnicí a
plotem, 2 místa podélně mezi silnicí a svahem, případně podélně garáže a před křížem). V případě
obsazených míst nebo velkého zasněžení pokračujte…
2./ za Domem setkání, vlevo od silnice nájezd mírně do svahu, parkoviště podél hospodářských budov pro
8-12 aut (v závislosti na množství sněhu…). Parkuje se šikmě, ve směru od příjezdu k živému plotu. Zásada
je zaparkovat od nejvzdálenějších neobsazených míst postupně blíže k DS. Zhruba z úrovně vysokých smrků
lze zaparkovat pouze podélně.
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Přihláška
na III. národní setkání Modliteb otců v ČR
Dům setkání, Albeřice
30.4. – 2.5. 2010
Začátek setkání bude v pátek (30.4.) večer – konec v neděli (2.5.) po obědě.
Z organizačních důvodů potřebuje vědět zejména počet účastníků a dobu jejich pobytu.
Přepokládaná cena (za ubytování a jídlo) je 800 Kč na celou dobu (při kratší účasti bude kráceno).
Pokud by se někdo nemohl zúčastnit z finančních důvodů, dejte nám vědět.
Uděláme, co budeme moci.

Jméno a příjmení:
Adresa:
Kontakt (telefon nebo e-mail):
Ubytování : Pátek 30.4./ Sobota 1.5. (z pátku na sobotu)
Sobota 1.5./ Neděle 2.5. (ze soboty na neděli)
Strava:

Pátek 30.4. - Večeře
Sobota 1.5. - Snídaně
- Oběd
- Večeře
Neděle 2.5. - Snídaně
- Oběd

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO NE
ANO NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE

Přihlášku pošlete prosím nejpozději do konce března 2010
buď poštou na adresu :

Jaromír Liška, Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 602413539,
nebo. elektronicky e-mail: liska.mira@o2active.cz

4

Jako bonus Vám přinášíme Mauriceho
Zpravodaj č. 6

říjen 2009

Fathers Prayers (Solace community)
Spojení v modlitbě
V našem centru v Sevenoaks jsme nedávno oslavovali sedm roků Komunity Útěcha
(Solace). Před 14-ti lety vznikly Modlitby matek a před 9-ti lety Modlitby otců. Možná, že by
některé z vás zajímala historie vzniku Modliteb otců.
Na začátku, po vzniku Modliteb matek, se na nás začali obrace muži s otázkou: „A co my
muži?“ A tak jsme se za to modlili jeden víkend v našem komunitním domě. A dostalo se nám
poznání, že tak jako byl sv. Josef vůdcem, ochráncem a posilou Svaté rodiny, tak také muži mají
být oporou pro svoje rodiny, ale také se mají modlit za ochranu Modliteb matek. Potom muži
z našeho společenství odešli do modlitebny a každý se vrátil s jedním řádkem modlitby, ze kterých,
když jsme je spojili, vznikla Denní modlitba otců. Jsem si jistí, že toto bylo přímo od Pána. Tato
modlitba přinesla hodně požehnání. Jsme si jistí, že mnohem víc mužů bude odpovídat na původní
vizi Modliteb otců tím, že se budou modlit tuto Denní modlitbu otců. Tato modlitba se nachází
v knížečce, která obsahuje i další modlitby pro ty muže, kteří se chtějí modlit ve skupinkách.
Pokud potřebujete několik nových kartiček s Denní modlitbou otců, dejte mi prosím vědět.
Teď několik informací o událostech minulého roku:
Člen jedné skotské skupiny, který je téměř slepý, založil skupinku ve své farnosti po tom, co
navštívil setkání ve vesničce Dalmally (ve Skotsku). Později mi řekl: „Od chvíle, kdy se mě Bůh
dotkl svým Duchem Svatým během páteční mše svaté, jsem věděl, že tento víkend bude vyjímečný,
děkuji a chválím Ježíše za to, že mě přivedl k tomu, abych se připojil k Modlitbám otců“.
Máme nové skupinky a nebo zájem o MO z Jordanstown nedaleko Belfastu, Luton, Great
Barr u Birminghamu, Bormmy ve Švédsku, Vídně, Glengormley ve Škotsku, Newton Aycliffe
v Anglii, Londýně SE21, Windlesham v Anglii, Logose v Nigérii, Cambridge v Anglii, Ontáriu
v Kanadě, Copdock u Ipswich v Anglii, Eferding v Rakousku, Hale Barns Cheshire v Anglii a
z mnohých dalších měst.
Minulý rok jsem při návštěvě své dcrey, která žije v Sydney, navštívil několik měst na
východním pobřeží Austrálie. Pomála mi Rosa, koordinátorka Modliteb matek, a také Kim a Libby,
které pracují v Wollongongské diecézi. Opoždějem jim tímto děkuji za jejich milou a neúnavnou
pomoc při mém pobytě v Austrálii.
Navštívil jsem také slovensko, kde nyní funguje 40 skupinek. Naši koordinátoři na
Slovensku – Ivan a Petr – se této službě věnují již několik roků. Jednou za rok pořádají také obnovu
ve Svitě, nádherném městě pod Vysokými Tatrami, které jsou součástí Karpat. Vždy tam také bývá
přítomen p. Ivan a neúnavně nás podporuje. Prosím vás o modlitbu za něho a za jeho maminku,
která nedávno zemřela.
V tomto roce jsem navštívil Českou republiku a náš koordinátor Jan mě vzal do několika
měst na Moravě, kde jsem promlouval ve farnostech. Byl jsem vřele přivítaný a povzbuzený
nadšením mužů, které jsem tam potkal.
Pozval mě také Eddie, abych mluvil k mužům v Brentwoode v Essexe. Měli jsme dobrý
ohlas a doufáme, že se začnou modlit Denní modlitbu otců.
Nedávno jsem se vrátil z Newton Ayclliffe v Durhame. Z té návštěvy jsem měl radost a
našel jsem tam několik nových přátel. Velký dík patří Hayley a Stephenovi a jejich přátelům, kteří
setkání připravili a starali se o mě v průběhu návštěvy.
Bohužel pro nedávno vzniklou nemoc nejsem v současnosti schopen přijímat pozvání na
další návštěvy.
Tuto modlitbu mi poslala Sára, členka Komunity Solace (Útěcha), napsala ji na celonoční
adoraci před Nejsvětější Svátostí:
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Pane, buď se mnou v tichu noci
a mluv ke mně v tichu své přítomnosti.
Pokořený Tvou nesobeckostí
Kladu vše před Tebe na oltář
A podřizuji se Tvému volání.
Osviť mne na úsvitě nového dne
A pošli mne ven s dary Tvého Ducha Svatého.
Amen.
Někdo mi nedávno poslal tuto modlitbu (omlouvám se autorovi, že jsem zapomněl jeho jméno!):
Ať jakýkoliv je tvůj kříž a tvoje bolest horká,
po dešti vždy přijdou teplé paprsky slunka.
Možná zakopneš a možná přijde i pád,
na tvoje volání však vždy Bůh odpoví rád.
On ví o každé bolesti srdce a vidí každou slzu,
jediné jeho slovo utiší každou obavu, rozptýlí tvoji hrůzu.
Tvůj velký žal může trvat celou noc,
ale s prvním ranním světlem ztratí svoji moc.
Spasitel čeká na tebe na hoře,
aby ti dal svou milost a lásky moře.
Prosím, dejte mi vědět každou změnu vaší adresy (a nebo e-mailu), o které nevím.
Nechť Bůh naplní vaše dny požehnáním.
Maurice

Fathers Prayers of the Solace Community
P.O. Box 416
Sevenoaks, Kent TN14 6WE
Telephone/fax: +44(0)1959532505
Email: maurice@fathersprayers.co.uk
Web Page: http://www.fathersprayers.org
Důvěřuj Mu v Každé chvíli – On ví, co je pro nás nejlepší.
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