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MODLITBY MATIEK 
 
Pri našich modlitbách sedíme alebo kľačíme okolo stola, na ktorý položíme kríž, 
Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého na záver stretnutia vkladáme papierové 
krúžky s menami našich detí a tých, ktorých chceme odovzdať do Ježišových rúk. 
 
Prosíme Ducha Svätého hneď na začiatku, aby viedol naše stretnutie, prosíme za 
ochranu, odprosujeme a odpúšťame, modlíme sa za jednotu srdca a mysle všetkých 
v skupinke, chválime Pána piesňou a modlitbou, čítame Sväté písmo, pri ktorom sa 
zdieľame s ostatnými matkami so svojimi problémami. 
 
Snažíme sa porozumieť tomu, čo Pán chce každej jednej z nás osobitne povedať. 
Navzájom si neradíme, ale všetky problémy vkladáme do modlitby. O dôvernostiach, 
ktoré prednesú matky pri modlitbe, nehovoríme mimo skupinky. 
 
Cez modlitby Pán utvára nové priateľstvá. Sme otvorené prijať do skupinky nové 
mamy – telesné, ale aj duchovné. Nezabúdame, že nemusia byť z rovnakej cirkvi ako 
my, prípadne nemusia mať ani skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve. 
Stretávame sa raz za týždeň, vždy v ten istý deň a hodinu. Modlíme sa, aby Pán 
poslal do našich skupiniek všetky mamy, ktoré tam on chce mať a ktoré to potrebujú. 
 
Keď jedna matka odovzdáva svoje deti do Ježišových rúk, ostatné ju v tichu 
podporujú modlitbou. Na MM sa ani jedna mama nemodlí sama. Skrze tieto modlitby 
matky zažívajú hlboký pokoj a požehnanie, lebo sa osobne stretávajú s Ježišom a aj 
preto, lebo cítia podporu ostatných matiek. 
 
Na každom stretnutí sa vždy modlíme všetkých 9 modlitieb z knižočky MM. 
 
Modlíme sa modlitby z knižočky, ku ktorým môžeme pridať aj spontánne modlitby. 
 
Modlitby v knižočke sú jednoduché slová, ktorými sa materské srdce prihovára 
Otcovi. 

           Kontakt: 
    Košická arcidiecéza:  

o Terézia Baníková 
 banikovat@gmail.com 

o Marta 
Kotorovámarta.kotorova@
gmail.com 

 

 
 
http://modlitbymatiek.sk/domov 
 
 
 
Bolo by chvályhodné, ak by pri 

každom kostole sa našla obetavá matka, ktorá by sa ujala tejto aktivity. 

mailto:banikovat@gmail.com
mailto:marta.kotorova@gmail.com
mailto:marta.kotorova@gmail.com
http://modlitbymatiek.sk/domov
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MODLITBY OTCOV 

Ako prebiehajú naše stretnutia? 

Utvoríme kruh alebo polkruh okolo stola, na stôl položíme kríž, Sväté písmo, 
sviečku a košík, do ktorého vkladáme papierové krúžky s menami tých, za 
ktorých sa chceme modliť.  
 
Modlíme sa a chválime Pána, čítame Sväté písmo a zverujeme sa 
spolubratom so svojimi problémami. Snažíme sa potlačiť našu prirodzenú 
túžbu rozdávať rady a radšej odovzdáme tieto problémy Pánovi.  
 
Naše stretnutia prebiehajú v priateľskej atmosfére. Sme otvorení prijať do 
skupinky nových otcov a máme na pamäti, že nemusia byť z rovnakej cirkvi 
ako my, prípadne nemajú skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve.  
 
Snažíme sa povzbudiť každého, aby sa zapojil do modlitieb, ak chce. Uistíme 
všetkých, že zo skupiny sa citlivé osobné veci nevynášajú.  
 
Kontakt 
Modlitby otcov: 

041/566 2156 Stodolova 12, 010 15 Žilina, Tel. 041/566 2156,  
Petr Maxa, info@modlitbyotcov.sk 

 
Pripojením sa k Modlitbám otcov môžeme zakúsiť zmenu života, pri ktorej sa učíme 
odovzdávať naše deti a rodiny nášmu Bohu. Vieme, že On nás miluje a chce, aby sme 
uspeli v našich povinnostiach ako muži, ktorí sú duchovnými a fyzickými otcami.  

Budeme radi, ak sa pripoja všetci 
MUŽI - akejkoľvek denominácie alebo 
náboženstva, aj tí bez náboženstva, 
ktorí sa cítia byť otcami a chcú pomôcť 
druhým zažiť opravdivosť ich 
mužnosti.  
Sme Božím stvorením, zjednocujeme 
sa v modlitbe za nás, naše rodiny a za 
tých, ktorí majú menej šťastia ako my.  
Budeme skutočne radi, ak sa k nám 
pripojíte. Radi Vám zdarma pošleme 
naše spravodaje a knižočky MO. 
Ďalšie informácie môžete získať na 
týchto stránkach.  
 
http://www.modlitbyotcov.sk/index
.htm 

Bolo by chvályhodné, ak pri každom kostole sa našiel obetavý otec, ktorý by sa 
ujal tejto aktivity. 

mailto:info@modlitbyotcov.sk
http://www.modlitbyotcov.sk/index.htm
http://www.modlitbyotcov.sk/index.htm
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SV. OMŠE AUGUST 2014 

 
Z obežníka Arcibiskupského  úradu: 

Vincentínska rodina na Slovensku organizuje 8. ročník zbierky „Boj proti hladu“. Je určená 
k zmierneniu hladujúcich a negramotných ľudí na Haiti, Hondurase, Ukrajine v Rusku a Albánsku. 
Hlavným príjmom zbierky je predaj medovníkových srdiečok počas septembra, zvlášť vo 
farnostiach. Ďalšie spôsoby podpory zbierky sú zaslanie SMS (DMS) správy s textom DMS 
VINCENT na číslo 877 v sieťach telekomunikačných operátorov (cena jednej správy 2 €), alebo 
príspevok na bankový účet v Poštovej banke č.: 20286026/6500, variabilný symbol 2014. 
 

Štátny sekretariát nám zaslal list z 22.01.2014, v ktorom ďakuje veriacim našej arcidiecézy za 
zbierku Dobročinné diela Svätého Otca vo výške 38.570,79 €, ktorú sme poslali na podporu 
apoštolskej činnosti Najvyššieho veľkňaza Františka. 

Veľmi rád vám oznamujem toto poďakovanie. Je vhodné, aby ste ho tlmočili svojim veriacim. 
 

V dňoch od 18. septembra (večer) do 21. septembra 2014 sa uskutočnia duchovné cvičenia pre 
manželov v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch pod vedením Vladimíra Šostáka, 
biskupského vikára pre pastoráciu rodín. Prosíme o zverejnenie tohto oznamu vo vašich 
farnostiach.  

Bližšie informácie a nahlásenie: sostakvlado@gmail.com;  0905 890 900  
 
 
 
 

 

DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

1. 
PI 

+ MIKULÁŠ, PAULÍNA TAKÁČ 7.00 
15.PI 

+ MARGITA, ŠTEFAN LEŠKO 7.00 
+ JOZEF HEGEDUŠ, 15. VÝR 18.00 PRO POPULO 18.00 

2.SO + HELENA, JÁN BORGOŇ 8.00 16.SO ZBP ROD. LAZUROVEJ A TIMKOVEJ 8.00 

3. 
NE 

+ MÁRIA MATISOVÁ 8.30 17. 
NE 

ZBP TERÉZIA MUROVÁ 80 RŽ 8.30 

PRO POPULO 10.30 + ALŽBETA, FRANTIŠEK FRAŇO 10.30 

4.PO  7.00 18.PO 
+ VERONIKA, JÁN ŠOLTÉS,  

+JÁN GORDOŇ 
7.00 

5. 
UT 

XXXXXXXXXXXXX  
19.UT 

XXXXXXXXXXXX  

 18.00 + JÚLIUS SALÁK  1. VÝR. 18.00 

6.ST + JOZEFÍNA ANDREJKOVIČOVÁ 7.00 20.ST + Z ROD. KRAJŇAKOVEJ 7.00 

7.ŠT + JÚLIANA, ŠTEFAN FEKETE 7.00 21.ŠT DUŠE TRPIACE V OČISTCI 7.00 

8. 
PI 

XXXXXXXXXXXXX  
22.PI 

XXXXXXXXXXXXX  

DUŠE TRPIACE V OČISTCI 18.00 
+ FRANTIŠEK, MARGITA, VIERA 

PETERČAKOVI 18.00 

9.SO DUŠE TRPIACE V OČISTCI 8.00 23.SO DUŠE TRPIACE V OČISTCI 8.00 

10. 
NE 

ZBP JÁN 8.30 24. 
NE 

+ BARTOLOMEJ TAKÁČ 8.30 

+ MARGITA VASIĽOVÁ  1. VÝR. 10.30 PRO POPULO 10.30 

11.PO + ZUZANA BIČKOŠOVÁ 5. VÝR. 7.00 25.PO + LADISLAV GAMRÁT 10. VÝR. 7.00 

12. 
UT 

XXXXXXXXXXXXX  
26.UT 

XXXXXXXXXXXX  

+ MÁRIA ŠOLTÉSOVÁ 1. VÝR. 18.00 DUŠE TRPIACE V OČISTCI 18.00 

13.ST + MÁRIA TOTHOVÁ, + LADISLAV 2X TRUHAN 7.00 27.ST +JÁN, MÁRIA, MIKULÁŠ BALOG 7.00 

14.ŠT + ROD. MIKULOVÁ 7.00 28.ŠT 
+ ANNA SVIATKOVA 7.00 

DUŠE TRPIACE V OČISTCI 18.00 

28.8.2014 CELODENNÁ ADORÁCIA 

 VO FARSKOM KOSTOLE V KE – KRÁSNA 

ZABEZPEČÍ RUŽENCOVÉ SPOLOČENSTVO 

29.PI 
XXXXXXXXXXXXX  

+ PETER VASIĽ 40 VÝR 18.00 

30.SO DUŠE TRPIACE V OČISTCI 8.00 

31. 
NE 

+ PAVOL PRISTÁŠ   5 VÝR. 8.30 

PRO POPULO 10.30 


