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Denní modlitba otcÛ

Pane, ná‰ BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. 
Prosíme Tû o pomoc, kdyÏ máme potíÏe
a kdyÏ selháváme ve svém poslání
milovat a chránit na‰e rodiny.

Chceme se odvrátit od vûcí,
které nás od Tebe oddûlují.
Prosíme Tû, provázej nás v na‰em Ïivotû 
a veì nás ve v‰em, co dûláme.

Pane, dej nám radu a sílu, 
abychom naplnili na‰e poslání 
a pfiijali na‰e pravé místo ve spoleãnosti jako otcové
podle pfiíkladu sv. Josefa, muÏe Panny Marie.

Prosíme Tû, Pane, o ochranu v‰ech Ïen a dûtí,
které jsi svûfiil do na‰í péãe.
Prosíme Tû, chraÀ je pfied jak˘mkoliv zlem
a ‰patn˘mi vlivy.

Pane, prosíme, Ïehnej Modlitbám matek, 
Modlitbám otcÛ a Dûtem víry, 
aÈ nás v‰echny i nadále vede Duch Svat˘.

Amen.
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ÚVOD

Tato kníÏeãka byla pfiipravena pro muÏe, fyzické i du-
chovní otce, ktefií si pfiejí modlit se spoleãnû a pomá-
hat si.

Skupinky Modliteb otcÛ jsou tvofieny 2 aÏ 8 muÏi,
ktefií se pravidelnû scházejí na místech, kde Ïijí, v by-
tech, v domech ãi v kostele, aby se modlili za v‰echny
otce a jejich rodiny.

Modlíme se za to, aby v‰ichni, ktefií pouÏívají tuto
kníÏeãku, byli poÏehnáni na‰ím milujícím Bohem,
kter˘ kaÏdého z nás  vede svou vlastní cestou, aby-
chom naplnili zámûr, s kter˘m nás stvofiil.

Mnoho muÏÛ po celém svûtû bylo poÏehnáno pro-
stfiednictvím tûchto setkání.

Modlitby otcÛ jsou souãástí „Solace Community“
(Komunity Útûcha). 
Vznikly, aby následovaly roz‰ífiené Modlitby matek. 
Tfietí iniciativou Solace Community jsou Dûti víry.
Tato broÏurka byla zámûrnû uspofiádána jako kapes-
ní vydání – prosíme, noste ji u sebe.
2. vydání. Vytisknuto v listopadu 2007, podle ang-
lického originálu (2004).
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CO DùLÁME V NA·ICH SKUPINÁCH?

Kolem stolu utvofiíme kruh nebo pÛlkruh, na stÛl po-
loÏíme kfiíÏ, Bibli, svíãku a ko‰ík, do kterého vkládáme
lísteãky se jmény tûch, za které se chceme modlit.

Modlíme se, chválíme Pána, ãteme Písmo Svaté a mÛ-
Ïeme se svûfiovat sv˘m spolubratrÛm se sv˘mi problé-
my. SnaÏíme se potlaãit na‰i pfiirozenou touhu rozdá-
vat rady a radûji tyto problémy odevzdáváme Pánu.

Na‰e setkání probíhají v pfiátelské atmosféfie. 

Jsme otevfiení pfiijímat do skupiny nové otce a jsme si
vûdomi, Ïe nemusí b˘t ze stejné církve jako my a ta-
ké, Ïe nemusí mít zku‰enosti s modlitbou v malém
spoleãenství.

SnaÏíme se povzbudit kaÏdého, aby se zapojil do
modliteb, jak chce. Ujistíme v‰echny, Ïe citlivé osob-
ní vûci se ze skupiny nevyná‰ejí.
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Nûkteré otázky, nad kter˘mi se mÛÏeme zamyslet
kaÏd˘ den. Mohou nám pomoci podílet se o svoje
my‰lenky, pocity, radosti i starosti bûhem modliteb.

Na co jsem (v pfiedchozích dnech) nejvíce myslel?
Co mû velmi rozru‰ovalo?
Co bylo mou nejdÛvûrnûj‰í chvílí s Pánem?
Jaká byla moje modlitba?
Co se mi povedlo udûlat nejlépe?
Na co bych nejradûji zapomnûl?
Co se mû asi snaÏí Pán nauãit?
Co jsem dnes udûlal pro evangelizaci svého okolí?
Co dobrého jsem dnes vykonal?
Potfiebuji modlitbu sv˘ch spolubratrÛ pfii setkání?

Nejsi na to sám.

„A hle, já jsem s vámi po v‰ecky dny 
aÏ do skonání tohoto vûku“  (Mt 28,20).
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Na‰e modlitby zaãínáme tich˘m soustfiedûním se 
na pfiítomnost Pána, obyãejnû s pomocí úvahy
na stranû 6. 

Potom se modlíme na následujících stranách:

Str. 7. Pozvání Ducha Svatého, aby vedl na‰e setkání.

8. Modlitba za ochranu.

9. Modlitba adorace.

10. Písnû, kter˘mi velebíme Boha.

11. Modlitba lítosti.

12. âtení z Písma Svatého.

13. Modlitba za vûrnost a svatost.

14. Modlitba díkÛvzdání za otcovství.

15. Modlitba odevzdání se.

16. Modlitba pfii vkládání jmen do ko‰íãku.

17. Modlitba za na‰e rodiny.

Na stranách 18 aÏ 28 jsou dal‰í modlitby pro otce.
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Úvaha sv. Anselma

Pojì, nech stranou svou kaÏdodenní námahu,
uteã na chvíli od neklidu sv˘ch my‰lenek,
odloÏ své starosti,
nech svoje trápení ãekat,
otevfii se Bohu
a zÛstaÀ na chvíli v Nûm.

Vstup do vnitfiní komnaty své du‰e,
ponech venku v‰e kromû Boha 
a toho, co ti mÛÏe pomoci v Jeho hledání,
a kdyÏ zavfie‰ dvefie, hledej Ho.

Nyní celé mé srdce fiíká Bohu:
„Hledám tvou tváfi, Pane,
Tvou tváfi hledám.“

Chvíle ticha – otevíráme se BoÏí pfiítomnosti, 
která nám pfiiná‰í pokoj.
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M O D L I T B Y  V E  S K U P I N C E

Pozvání Ducha Svatého, aby vedl na‰e setkání

Pfiijì, Duchu Svat˘,
naplÀ na‰e srdce svou láskou,
veì na‰e setkání a na‰i touhu po modlitbû.

Pomáhej nám najít v na‰em nitru to,
co nás oddûluje od Boha,
a vzbuì v nás skuteãnou lítost.

Chceme obnovit své Ïivoty
ve sluÏbû Bohu a sobû navzájem.

Duchu Svat˘, 
poÏehnej nám, na‰im rodinám a pfiátelÛm
a daruj nám svÛj pokoj.
Amen.

(za touto a za kaÏdou z následujících modliteb by
mûla následovat krátká chvíle, která je pfiíleÏitostí
pro tichou meditaci nebo pro sdûlení vlastních my‰-
lenek )
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Modlitba za ochranu

Pane JeÏí‰i, pomoz nám, 
abychom v tomto mûnícím se svûtû
zÛstávali vûrni hodnotám, 
které jsi nám dal.

OchraÀ nás pfiede v‰emi nebezpeãími du‰e i tûla 
a daruj nám jistotu poznání, 
Ïe skrze Tvou lásku k nám
jsme osvobozeni od úzkosti a strachu z toho, 
co má pfiijít. 

Daruj nám dÛvûru a sílu vyvarovat se hfiíchu,
abychom si uchovali ãisté srdce i mysl
a mohli tak navÏdy stát blízko Tebe.

OchraÀuj nás a na‰e rodiny od ve‰kerého zla.
Amen.

(chvíle ticha)
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Modlitba adorace 

Nebesk˘ Otãe,
dûkujeme Ti za dar Ïivota
a za to, Ïe jsi nás stvofiil ke svému obrazu.
Ty jsi BÛh Ïiv˘ a pravdiv˘
a pfiichází‰ v celém svém jasu,
abys nás zalil sv˘m nebesk˘m svûtlem.

Dûkujeme Ti za zázrak stvofiení a za to, 
Ïe nás obklopuje‰ tak velikou krásou.
Jsme poctûni tím, Ïe jsi nám dovolil
podílet se na Tvém stvofiitelském díle.

Nic se nevyrovná Tvé ‰tûdrosti k nám,
Tv˘m synÛm.

NaplÀ nás radostí v tomto ãase modlitby,
abychom Tû chválili a uctívali
za Tvá veliká poÏehnání.
Amen.

(chvíle ticha)
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Písnû, kter˘mi velebíme Boha

Z níÏe uveden˘ch písní nebo ÏalmÛ si mÛÏete vybrat
ty, které budete zpívat (ãi recitovat), nebo samozfiej-
mû jinou píseÀ dle vlastního v˘bûru.

Doporuãené písnû:

Hosana

Chci, Pane chválit Tû

Vzdej dík

JeÏí‰ je mÛj Pán

Jsme dûti Tvé

Jak úÏasná musí ta láska b˘t

Tak jak jsi slíbil, pfii‰els

Vyvy‰uji Tebe, Pane

V‰e, co mohu dát, je chvála
aj.

Na‰e touha chválit Boha je Jeho dar.
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Modlitba lítosti 

JeÏí‰i, dûkujeme Ti za to, 
Ïe jsi pro nás zemfiel,
abychom my mohli získat vûãn˘ Ïivot.

Litujeme, Ïe nûkdy sejdeme z cesty, 
na které nás touÏí‰ vidût.
Prosíme o odpu‰tûní za v‰echny chvíle,
kdy jsme byli zahledûni jen do sebe,
kdy jsme byli sobeãtí, slabí, bez odvahy a víry,
a také za v‰echny chvíle,
kdy jsme mohli prokázat lásku bliÏnímu,
a neudûlali jsme to.

Zde se na nûkolik minut zastavme a zkoumejme svÛj
Ïivot, abychom vidûli, jak jsme se mohli vyhnout po-
ku‰ení a místo toho udûlat správnou vûc a pfiijmout
poÏehnání.

Pane, litujeme v‰ech na‰ich hfiíchÛ 
a svûfiujeme Ti v‰echnu bolest, 
kterou jsme zpÛsobili. 
Odevzdáváme se Ti, abys nás mohl oãistit 
a ochránit nás od kaÏdého poku‰ení.
Amen.
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âtení z Písma Svatého

V Písmu Svatém ãteme BoÏí slovo.

Kdokoliv se mÛÏe podûlit o úryvek z Písma, kter˘m 
k nûmu osobnû BÛh promluvil, nebo mÛÏe náhodnû
otevfiít Písmo a pfieãíst pár ver‰Û k zamy‰lení.

Napfiíklad:
Abraham fiekl: „MoÏná Ïe se tam najde jen deset
spravedliv˘ch.“ Hospodin pravil: „Nezahladím je ani
kvÛli tûm deseti.“ (Gen 18, 32)

V modlitbû pfiem˘‰líme v tichosti nad úryvkem 
z Písma a dovolíme Duchu Svatému, aby k nám 
promlouval skrze druhé. (není to studium Písma
Svatého,  ale ãas na zamy‰lení a sdílení toho, co nám
Pán dnes fiekl prostfiednictvím Slova).
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Modlitba za vûrnost a svatost

Pane JeÏí‰i, 
touÏíme více rÛst ve svatosti a b˘t milujícími lidmi, 
abychom naplnili zámûr, s kter˘m jsi nás stvofiil.

UpevÀuj nás ve vífie, kterou jsi nám dal.
Dej nám sílu, abychom Ti byli vûrní kaÏd˘ den 
a pomáhali rÛst také ostatním, 
zvlá‰tû pak na‰im rodinám.

Veì nás, abychom byli muÏi,
jejichÏ my‰lenky smûfiují k Tobû,
aby na‰e skutky vyzafiovaly Tvou lásku.
Amen.

(chvíle ticha)
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Modlitba díkÛvzdání za otcovství

Dûkujeme Ti, Pane, ná‰ BoÏe, 
za pfiekrásn˘ dar otcovství.

Dej, abychom mûli vÏdy
pûkn˘ vztah s na‰imi dûtmi,
a daruj nám trpûlivost a naslouchající srdce,
abychom rozpoznali jejich potfieby 
a abychom v nich vidûli Tebe.

Dûkujeme Ti, Pane za tuto úÏasnou podporu,
kterou dostáváme, 
kdyÏ jsme sjednoceni v modlitbách s muÏi 
z Modliteb otcÛ po celém svûtû.

KéÏ nikdy nezapomeneme, 
jak dÛleÏité je b˘t otcem.
Amen.

(chvíle ticha)
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Modlitba odevzdání se (modlíme se spoleãnû)

Pane, ãasto jsme nebyli ochotní
slouÏit Ti v druh˘ch lidech 
a vyh˘bali jsme se zodpovûdnosti za nû.
Dûkujeme Ti, Ïe nám ukazuje‰, 
kde jsme udûlali chyby, 
a prosíme Tû, abys nám pomohl 
zmûnit na‰e Ïivoty.

Nyní se odevzdáváme Tobû a slibujeme, 
Ïe s Tvou milostí
budeme vést a chránit na‰e rodiny
a budeme pfiipraveni pomoci lidem, 
ktefií to potfiebují.
Prosíme Tû, 
dej nám odhodlání modlitbou zmûnit na‰e Ïivoty,
aby v nás lidé vidûli pevné muÏe plné vnitfiní síly 
- muÏe evangelia a dûlníky na Tvé vinici.
Amen.

(chvíle ticha)

JeÏí‰ na nû pohledûl a fiekl: „U lidí je to nemoÏné, 
ale u Boha je moÏné v‰ecko.“ (Mt 19,26)
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Modlitba pfii vkládání jmen do ko‰íãku

Pane, ná‰ BoÏe, pfiedkládáme Ti jména tûch, 
které milujeme a v‰ech tûch, za které se dnes modlíme.
Jen tûÏko se zbavujeme obav o nû
a ãasto si ponecháváme na‰e starosti jen pro sebe.
Teì v‰ak, Pane, s podporou tûchto bratrÛ 
svûfiujeme své nejmilej‰í do Tvé péãe
- a odevzdáváme je do Tvé milující náruãe.

Pane, uvûdomujeme si, 
Ïe vlastním úsilím nedokáÏeme nic 
- ale víme, Ïe Ty je miluje‰ mnohem víc neÏ my, 
dokonce víc neÏ mÛÏeme pochopit.

Pane, nade v‰echno jim dej poznat,
jak velice je miluje‰.
Amen.    

(chvíle ticha)

Jeden po druhém vkládáme do ko‰íãku jména tûch,
které chceme odevzdat Pánu. 
MÛÏeme pfiitom kleãet nebo stát. Strávíme krátk˘
ãas v modlitbû za ty, které milujeme.
(Ostatní se modlí za toho, kdo právû odevzdává.
Zachováváme ticho, nebo posloucháme vhodnou
hudbu, ãi zpíváme vhodnou píseÀ)

„Proste, a bude vám dáno.“ (Lk 11,9)
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Konãíme nasledující modlitbou:

Modlitba za na‰e rodiny

Pane, pomáhej nám zÛstat blízko na‰ich nejdraÏ‰ích 
- na‰ich Ïen, rodin, pfiátel a lidí v na‰í farnosti.
Pfiipomínej nám na‰i zodpovûdnost za nû 
a za jejich potfieby.

*    *    *    *    *    *

Otãe ná‰, jenÏ jsi na nebesích,
posvûÈ se jméno Tvé,
pfiijì království Tvé,
buì vÛle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb ná‰ vezdej‰í dej nám dnes.
A odpusÈ nám na‰e viny,
jako i my odpou‰tíme na‰im viníkÛm.
A neuveì nás v poku‰ení,
ale zbav nás od zlého.

NeboÈ Tvé je království 
i moc i sláva navûky.
Amen.
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Dal‰í modlitby otcÛ

Tyto modlitby se mÛÏete modlit sami, nebo je-li pro
vás nûkterá z nich zvlá‰È dÛleÏitá, 
mÛÏete poÏádat skupinu, aby se ji za vás pomodlila.

Práce

Pane, buì s námi pfii práci.
Pomáhej nám ãelit na‰im kaÏdodenním starostem.
AÈ s Tvojí milostí zvládneme v‰echny povinnosti
a dosáhneme uznání v zamûstnání.

Nenech nás pfii práci podlehnout poku‰ení.
Dej nám uspokojení z dostateãného v˘dûlku
pro potfieby tûch, které jsi svûfiil do na‰eho opatrování.

Modlíme se za nezamûstnané a dÛchodce, 
aby se jim dafiilo a aby dobfie vyuÏili svÛj ãas.
Amen.
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Sdílení víry

V ãase, kdy mnoho muÏÛ nebere svou víru váÏnû, 
pomáhej nám, Pane, povzbudit je, 
aby obnovili svÛj vztah k Tobû.

Dûkujeme Ti, Ïe nám skrze pravidelnou modlitbu 
dává‰ sílu podûlit se s ostatními o víru, 
kterou máme od Tebe. 

Dej nám pfiíleÏitost hovofiit s tûmi,
ktefií Tû neznají,
a pfiivést je k poznání Tvé lásky. 
Amen.
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Jistota v na‰em Bohu

Pane, pomoz nám, abychom nikomu nezávidûli 
ani majetek ani úspûch.

Dej nám milost s radostí objevovat dary,
které jsi dal kaÏdému z nás,
a pochopit, jak velkou hodnotu 
máme v Tv˘ch oãích.

Dej, aÈ si uvûdomujeme Tvou pfiítomnost,
aby tak rostla na‰e dÛvûra v Tebe  
a vedla nás k naplnûní 
Tvé vÛle v na‰ich Ïivotech. 
Amen.
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V˘chova k disciplínû

Pane, pomoz nám otcÛm poznat,
kdy a jak máme vyÏadovat
disciplínu v na‰ich rodinách. 

Dej, aby nás neovládl hnûv  
a abychom nad sebou neztratili kontrolu,
ale abychom velkoryse a pokojnû
vykonali nevyhnutelné kroky
pro dobro tûch, které milujeme.
Amen.
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Vzor pro ostatní 

Pane, pomoz nám zmûnit na‰e Ïivoty, 
abychom mohli b˘t dobr˘m vzorem 
pro v‰echny muÏe, ktefií projevují 
nedostatek lásky a zodpovûdnosti
v manÏelství a rodinném Ïivotû.

Dej, aby na‰e skutky dokazovaly, 
Ïe jako hlavy rodin pevnû stojíme 
pfii sv˘ch nejdraÏ‰ích.

Dej nám milost rozumût pocitÛm druh˘ch,
milost pomáhat jim a povzbuzovat je. 
Amen.
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Moje skuteãné já v BoÏím obraze

Od muÏÛ se oãekávají projevy fyzické síly a odvahy. 
Pomáhej mi proto, Pane,
kdyÏ se pokou‰ím skr˘t svoji slabost
a neukázat svoje city a slzy.

Pomoz mi, abych pfiijal sám sebe
– s vûdomím, Ïe Ty jsi ve mnû a promûÀuje‰ mû,
a proto se nemusím pfiíli‰ trápit tím, 
co si myslí druzí. 
Amen.
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SbliÏování se s lidmi v nouzi

Pane, pomoz nám rozumnû vyuÏívat 
ná‰ ãas a prostfiedky,
abychom mohli pomáhat tûm, 
ktefií jsou na tom hÛfie neÏ my.

Pomoz nám priblíÏit se k tûm:
– ktefií mají problémy se vztahy 

nebo si nejsou jistí sami sebou,
– ktefií jsou nezamûstnaní nebo v dÛchodu,
– ktefií trpí chudobou nebo nedostatkem nadûje,
– ktefií podléhají materializmu a penûzÛm,
– ktefií mají sexuální problémy,
– ktefií jsou ve vûzení,
– ktefií jsou v depresi,

a k tûm, ktefií mají sebevraÏedné sklony.

Pane, prosíme, poÏehnej v‰em otcÛm
a dej, aby Tû lépe poznali.
Amen.
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Osobní rÛst

Pane BoÏe, Ty jsi Otec svûta,
pomoz nám rÛst v moudrosti 
a milosti pod Tvou ochranou. 
Dej, aby láska a trpûlivost rostly
v na‰í kaÏdodenní ãinnosti, 
abychom Tû mohli uctívat prací na‰ich rukou.

Uã nás Ïít v jednoduchosti a lásce, v radosti a pokofie,
ve vífie a nadûji, abychom byli muÏi pokoje a jednoty. 

UãiÀ z nás vûrné a odváÏné uãedníky JeÏí‰e, 
ktefií Ïijí v Jeho milosti, 
abychom se stali velkorys˘mi sluÏebníky. 

Pro Tvou vût‰í slávu pomoz nám sjednotit se s
JeÏí‰em
a stát se poÏehnáním pro na‰e rodiny, pfiátele
a pro spoleãenství, ve kterém Ïijeme a pracujeme. 
Amen.
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Modlitba sv. Anselma

Ó Pane, mÛj BoÏe, 
uã moje srdce v tento den, 
kde a jak Tû má vidût, 
kde a jak Tû má hledat. 

Ty jsi mne stvofiil a obnovil, 
Ty jsi mi daroval v‰echny dobré vûci, které mám, 
a já Tû stále neznám. 

Je‰te jsem neudûlal to, kvÛli ãemu jsem byl stvofie-
n˘. 

Uã mû hledat Tû, protoÏe kdyÏ mne to nenauãí‰, 
já sám to nedokáÏu, 
a kdyÏ se mi sám neukáÏe‰, nenajdu Tû. 

Dovol mi hledat Tû ve své touze 
a dovol mi touÏit po Tobû ve svém hledání.

AÈ Tû najdu tím, Ïe Tû budu milovat,
a kdyÏ Tû najdu, aÈ Tû miluji.
Amen.
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Modlitba odevzdání se sv. Terezie z Lisieux

Pane, daruj mi otevfiené srdce dítûte.
Dovol mi pfiijít k Tobû s dÛvûrou, bez obav o Tvoji
lásku. 

Zbav mû pfiesvûdãení, Ïe jsem sobûstaãn˘ 
a ukaÏ mi, Ïe Tû potfiebuji. 

Dej mi milost pfiiblíÏit se Ti.

Pane, dej mi jednoduchost dítûte a schopnost Ïasnout.

AÈ nikdy neochabne moje zanícení pro Tebe. 

Dej, aÈ spûchám hovofiit s Tebou 
v dÛvûrnosti modlitby. 

Dej mi moudrost uvûdomit si,
Ïe Ïádná maliãkost v mém Ïivotû není tak malá,
aby ses o ni nezajímal. 

Pomoz mi pochopit Tvou slávu v bezmocnosti KfiíÏe.

Synu BoÏí, kter˘ ses kvÛli mû stal dítûtem, 
pomoz mi pochopit, Ïe Otcovu milost mám 
kdykoliv na dosah. 
Amen.  
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Zá‰tita sv. Patrika

AÈ mne v tento den provází BoÏí síla,
aÈ mne ochraÀuje Jeho moc.

AÈ mne vede BoÏí moudrost, 
sleduje mne BoÏí oko, 
naslouchá mi BoÏí ucho,
BoÏí Slovo dává lahodnost mé fieãi,
ochraÀuje mne BoÏí ruka, 
aÈ následuji BoÏí cestu.

Kriste, buì se mnou, Kriste, buì pfiede mnou,
Kriste, buì za mnou, Kriste, buì ve mnû,
Kriste, buì pode mnou, Kriste, buì nade mnou,
Kristus po mé pravici, Kristus po mé levici,
Kristus na m˘ch cestách,
Kristus v srdci kaÏdého ãlovûka, 

kter˘ na mû myslí,
Kristus v ústech kaÏdého ãlovûka, 

kter˘ se mnou hovofií.
Kristus v kaÏdém oku, které mû vidí,
Kristus v kaÏdém uchu, které mû sly‰í.
Amen
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P O Z N Á M K Y :
Modlitby otcÛ vznikly po roz‰ífiení Modliteb matek,
kdyÏ se nás muÏi zaãali ptát: „A co my?“ Zaãali jsme se
modlit v první skupince muÏÛ, ale impuls napsat tuto
kníÏeãku a udûlat dal‰í kroky pfii‰el, kdyÏ jsem se zú-
ãastnil „MuÏského víkendu“ v Stoneyhurst College v
Lancashire. To, jak tam 250 muÏÛ chválilo Boha, na
mne udûlalo velik˘ dojem.  Síla jejich chval byla tak
velká, Ïe jsem cítil pfiítomnost Ducha Svatého. Tato
zku‰enost mû inspirovala k zapoãetí práce na
Modlitbách otcÛ. Pfii pfiípravû této kníÏky mi nemalou
mûrou pomáhala první skupinka muÏÛ v Star House –
za jejich pomoc jsem jim velmi vdûãn˘. 

Pokud chcete více informací o Îencích – organizáto-
rech „MuÏsk˘ch víkendÛ“ ve Velké Británii, mÛÏete 
vyuÏít na‰i adresu na konci této kníÏky.

AÈ BÛh pokraãuje v poÏehnání této velké práce.

Maurice
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Tuto kníÏeãku ‰ífiíme bezplatnû, 
ale jak˘koliv pfiíspûvek uvítáme jako pomoc 
na pokrytí nákladÛ na tisk a distribuci.

S církevním schválením brnûnského biskupa
Mons. ThLic. Vojtûcha Cikrleho
ãj. EP/974/03 ze dne 19. 8. 2003

Kontaktní adresa v âeské republice:
Jan Brázdil

Wolkerova 1226
59231 Nové Mûsto na Moravû
e-mail: brazdil.jan@post.cz

ve Velké Británii:
Maurice

Fathers Prayers of the Solace Community
P.O. Box 416, Sevenoaks, Kent. TN 14 6WE

Great Britain
Tel: 01959 532505

e-mail: maurice@fathersprayers.co.uk

Solace Community Reg. Charity 1061402/0
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POZNÁMKY:
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