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"Mnohokrát a mnoha způsoby
mluvil Pán v minulosti
k našim předkům skrze proroky.
V této poslední době
však k nám promluvil skrze svého Syna"
(Žid 1, 1-2)
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Zamyšlení

Milé sestry v Kristu,

Srdečně Vás zdravím na začátku své služby v Hnutí MM.
Děkuji všem, kteří mě povzbuzují a doprovází v modlitbě
nyní i během uplynulého roku, kdy jsem se na službu
připravovala. I díky Vám mohu zase nyní já předávat
tam, kde je to potřeba.
Když jsem se připravovala na službu v MM, byla jsem
střídavě plná pochybností. Není divu, věděla jsem, že
převzít po Růžence toto krásné dílo, které s Boží pomocí
vybudovala, nebude jednoduché. Asi od roku 2010 jsem prosila Boha o službu
a myslela jsem, že jí bude práce kolem dětí ve farnosti, kde se také mé
aktivity postupně rozvíjely a rozšiřovaly. Bůh však má s námi většinou jiné
plány, než jsou ty naše. A když On volá do služby, má také připraveny cesty.
Stačí jen naše dobrovolné svolení. Velmi dobře rozumím Veroničiným slovům,
když říká: „Jsem jen Jeho sekretářkou“. Nešlo mi neslyšet toto pozvání a přes
všechny pochybnosti, které ve mně byly, jsem dostávala Jeho laskavé
povzbuzující slovo. Jedno bylo zvlášť živé. Dotklo se mě silně a já jsem
věděla, že cesta služby v tomto hnutí je mou cestou. To slovo znáte, je z 2.
listu Korintským: „Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo
patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás.“ V momentě, kdy jsem si
plně uvědomila, že cokoliv dělám, není o mých (třebaže nejupřímnějších)
pohnutkách či o mém nasazení, ale o důvěře, tak se mi pokoj a radost plně
vlily do srdce. Boží požehnání a doprovázení ve službě, kterou člověk
vykonává, souvisí s tím, jak je ochoten se mu odevzdat. Jak dovolí, aby On
naplnil jeho hliněný džbán. Pán nám dá vždy vše potřebné k tomu, co od nás
žádá. Bůh po nás totiž většinou nežádá žádné heroické výkony, chce jen,
abychom se mu odevzdaly a důvěřovaly mu. Možná některé namítnete, že
opravdové odevzdání je heroickým výkonem. Možná. Já Vás ze své zkušenosti
a z desítek svědectví mohu ujistit, že Bůh dělá zázraky úměrné naší důvěře.
Důvěře s jakou se mu odevzdáváme a s jakou důvěrou mu odevzdáváme své
drahé blízké. Povzbuzuji Vás k stálému a důvěrnému odevzdávání se Bohu. V
každé situaci svého života buďte s ním.
Je čas vánoční, můžeme upřít svůj zrak na Marii, která se všemi starostmi
prvorodičky, zřejmě tedy bez zkušeností, bez domova, bez jakéhokoliv
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zázemí, bez přijetí či soucitu k ženě v jejím stavu, stála v bídě a odmítnutí na
prahu největší události dějin. Kdo z nás by nezapochyboval? Komu z nás by
hlavou neprojela myšlenka: „Toto přece nemůže Bůh myslet vážně, vždyť
mám každým okamžikem porodit Boží dítě. Kde složíme hlavu, vždyť toto
prostředí je pro mé dítě naprosto nevyhovující ….“ apod. Maria evidentně
Bohu důvěřovala a Bůh jí její důvěru oplácel neustále. Stále se staral.
Problémy v jejich životě, jak víme, neskončily v betlémské jeskyni…
Jak jednáme my? Když už se rozhodneme pro nějaký úkol, často vyžadujeme
dobré podmínky, někdy i výhody a v každém případě musíme vědět, proč
máme určitou věc vykonat. Když přijdou nějaké komplikace, hned
pochybujeme a rychle od toho dáváme ruce pryč. Méně či více intenzivně se
domáháme Boží pomoci a spravedlnosti, ale zároveň Bohu radíme, co pro nás
má udělat. Situaci držíme pevně v rukou a Boha do ní vlastně ani
nevpouštíme, a to přesto, že nemluvíme o ničem jiném než o Boží pomoci.
Přestáváme Bohu důvěřovat, protože věci nejdou podle našich představ. A
málo kdo si uvědomuje nebo si chce připustit, že Bůh všechny tyto obtížné
situace, které vyžadují přijmout od něj výzvu k opravdovému životu, připravil
k našemu zdokonalení se. „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří
vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul,
ale chce, aby všichni dospěli k pokání“ (2. Petrův, 3,9).
Kéž bychom v sobě našly dost sil, abychom byly oporou slabým, hledajícím a
také těm nejbližším doma (kde je to obvykle nejtěžší). Abychom se stávaly
takovou oporou, která má pro každého trochu pozornosti, povzbuzení nebo
alespoň úsměv, který opravdu nic nestojí. To vše dokážeme, když v sobě
budeme mít pokoj. Pokoj, který nosila ve svém srdci Maria. Maria ho v sobě
měla, protože řekla Bohu celým svým životem ANO. Bůh ji pak mohl nést.
Nechme se nést i my! Nebo alespoň poponášet…
V modlitbě zůstávám ve spojení
Markéta
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Slovo kněze
V rámci promluv během bohoslužeb na Konferenci MM 11. - 13. 10. 2013
promluvil O. Šebestián. Duchovní Otec našeho hnutí. V sobotu při mši
promluvil o důvěrném společenství s Ježíšem.
„Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody
života.“ (Jan)
Mluvil o tom, jak moc žízníme. Jak jsme my, matky, často unavené, utrápené
a uštvané každodenním životem. Dokud ale žízníme je to s námi ještě
dobré…Bohužel, často se stává, že naši žízeň uchvátí věci kolem nás,
necháváme se polapit a oklamat. Kompenzujeme svou žízeň nevhodně.
…“Postěžujte si Ježíši, On má trpělivost a umí naslouchat, umí i vyslyšet, dát
sílu…a manžel si zatím odpočine“, říká O. Šebestián.
Odneste si z této konference tento Jeho hlas: „Žízníš, tak pojď ke mně. Nejen
že ti dám pocítit, že tě miluji, ale sám se staneš tím, kdo dává, nejen ty, ale i
tvé okolí bude mít užitek.“ Máme tak šanci narušit své často podivné
stereotypy. Všechno odevzdávejte Ježíši, ne povrchně, ale opravdově. Svěřme
věci Ježíši a zůstávejte s ním. Ať už jsme jakékoliv – hříšné, slabé, odmítané
či nemilované…Ježíš říká: „Pojď ke mně, já o tebe stojím.“ Vyprošujme u P.
Marie, ať Bůh přetvoří naše srdce podle srdce svého. Život nevyřešíme tím, že
prosadíme své představy, ale že přijmeme to, co je pro nás těžké. Když se my
změníme, když vstoupíme do důvěrného dialogu s Ježíšem, z Jeho srdce pak
poplynou proudy, které budou zavlažovat i okolí kolem nás, a to je naše
poslání.
Několik myšlenek z nedělní promluvy v kostele sv. rodiny na Grohově….
Někdy cítíme, že jsou lidé v naší blízkosti uzavření vůči Bohu. Podívejme se na
Námana. Byl povýšený a odmítavý, arogantní a pyšný. I tento člověk se
nakonec zcela proměnil a chválí Boha celým svým srdcem… Bůh má klíče
k srdci každého člověka. Důvěřujme Bohu. Lidské srdce bylo stvořeno Bohem
a když se s ním potká, nemůže odolat.
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Sobotní mše svatá v Brně-Králově Poli
Naslouchejme srdcem, ať poznáme, co pro nás má Bůh připraveno. Pro
každého z nás je to něco jiného. Otevřeme se pro něco. Někdy stačí, když
uděláme jen málo a spustí se lavina dobra. Nenechme se zastrašit.
Vděčnost…Za vše děkuj, vše je dar. Okolnosti se nezmění, ale pro tebe se to
změní. Zkusme jako samaritán děkovat. Opravdové uzdravení je završeno
vděčností. Děkovat můžeme i za vlastní selhání. Rozvíjejme v sobě Ducha
vděčnosti.

Ohlédnutí
OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ MODLITEB MATEK
Z důvodu konání mezinárodní konference MM na Vranově v roce 2012 se
národní konference MM konala až nyní, a to po dvou letech.
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Bylo to 11. - 13.10. 2013 v Brně v KC Semillaso. Přijelo na ni téměř 450 žen
z celé ČR. Zvláště zastoupené byly diecéze brněnská, olomoucká a ostravskoopavská. Z ostatních diecézí to bylo o poznání méně, ale i tak to byly desítky
žen. Bohužel z diecéze plzeňské byla pouze jedna a z litoměřické dvě
maminky. I to ukazuje na skutečnost, že je potřeba na tyto oblasti naší země
více myslet v modlitbách.
Tato konference byla mimořádná také přítomností Veroniky, zakladatelky MM
a komunity Solace. Veroniku doprovázela Liz, její asistentka, která byla
Veroničinou pravou rukou a jak jsem mohla zakusit někdy i mou. Dny prožité
společně s Veronikou pro mě osobně byly naplněné a požehnané. Pozorovala
jsem, že jsem nebyla sama, kdo to prožíval podobně. Veronika je velmi milá
osoba se srdcem dítěte. To se projevilo např. při jejím oblíbeném popěvku
s ukazováním „ Je velký můj Bůh…“, který se neostýchá předvést třeba
v katedrále před panem generálním vikářem, který nám sloužil v pátek mši.
Protože jste si mnohé žádaly slova této krátké písničky, přikládáme ji níže.
Můžete ji naučit třeba své děti. Veronika zdůrazňovala, že písnička vyžaduje
mentalitu 5 letého dítěte…řekla: „ Náš Bůh je velký a kdyby to byla jediná
věc, kterou si zapamatujete z této konference, je to skvělé. Bůh je tak velký,
že opravdu neexistuje vůbec nic, co by nemohl vyřešit, zvládnout.“

„Jak velký je můj Bůh“ na konferenci
Je velký můj Bůh
Je velký můj Bůh, je silný a mocný, nic není co neučinil
Je velký můj Bůh, je silný a mocný, nic není co neučinil
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On hory stvořil a řeky všechny a hvězdy také rozsvítil.
Je velký můj Bůh, je silný a mocný, nic není co neučinil.
V reflexi jsem zaznamenala pohled na Veroniku očima Katky, která letos
přijala službu v MM coby účetní našeho hnutí… Katka o Veronice píše:

„Letošní konference MM byla moje vůbec první. A stejně tak i setkání s
Veronikou. Když se přijela podívat do Semillasa na páteční přípravy, se všemi
se srdečně zdravila. Šla jsem se jí tedy představit, zdvořile jsem jí při
pozdravu podávala ruku. Od ní jsem se ovšem podání ruky nedočkala.
Veronika totiž otevřela dokořán svou náruč a vřele mě objala. Dost mě tím
zaskočila, vždyť mě nikdy před tím neviděla. Zanechalo to ve mně hluboký
dojem. Pak, v kontextu celé konference, kdy Veronika několikrát
zdůrazňovala, že ona tam neprezentuje sama sebe, ale našeho Pána, že ona
je jen Jeho sekretářka, mi došlo, že Veroničina náruč je současně náručí
Ježíšovou. Stále všem otevřená a bez výhrad milující.“
V sobotu Veronika vystoupila již dopoledne a mluvila o Modlitbě matek a o její
čistotě. Jak říká sama Veronika: „ Dostala jsem od Pána slovo „čistota“, je to
slovo pro tuto konferenci“. Veronika neměla na mysli čistotu těla či srdce, ale
čistotu modlitby. Zdůrazňovala, že MM jsou a mají být v jednoduchosti. Velmi
jí záleží na tom, aby ženy přijaly fakt, že modlitby jsou inspirovány Duchem
svatým, tedy není třeba nic přikrášlovat a přidávat. Máme se modlit podle
knížečky – pomalu, nechávat místa k tichému rozjímání. Odevzdávání dětí je
vrcholným okamžikem, který učiníme na závěr modlitby. Na kolečkách
odevzdáváme své děti živé, nenarozené i zemřelé, manžela, vnuky, manžele a
manželky svých dětí, kmotřence, duchovní děti (ty děti, za které máme
mimořádnou vnitřní potřebu se modlit) a doporučovala každé matce
adoptovat si kněze, jako duchovního syna, a také ho odevzdávat Pánu.
Celý záznam jejího vystoupení Vám nabízíme níže.

Veronica Williams, 12. 10. 2013 Brno, KC Semillaso
Jsem moc ráda, že jsem tady. Nemohu uvěřit, že je tady tolik lidí. Včera při
mši jsem říkala, že na začátku jsem vůbec neměla představu, že by něco
takového mohlo vzniknout. Bůh na mě šel chytře. Kdyby mi řekl, Veroniko
budeš jezdit po světě, budeš mluvit k lidem, odpověděla bych: já nejsem ten
pravý člověk. Ale doufám, že pro vás budu mít to správné sdělení. Někdy se
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zdráháme udělat to, co po nás Bůh chce, jsme nervózní a myslíme, že toho
nejsme schopni. A ve skutečnosti nám ta schopnost nechybí, protože on
působí v nás. A pak, skrze jeho velkou lásku, se mohou neočekávaně stát
velké věci.
Souhlasíte se mnou, že v dnešní době je velmi těžké být matkou a babičkou?
Daleko těžší než když jsem byla mladá. Na mladé lidi působí dnes tolik vlivů,
které v době mého mládí neexistovaly. Je mi z toho smutno. Před 18 lety v
Anglii vytvořila skupina křesťanů dokument, brožurku nazvanou „Co jsme to
udělali našim dětem?“. Je to statistika různých negativních jevů, které
ovlivňují naše děti. Je tu řeč o pornografii, drogách, násilí, materiálním
způsobu života, o tom, jak často jsou děti vystavovány sexuálním scénám v
televizi… a je tady napsáno, co s tím chceme udělat. Byla jsem jednou z těch,
kdo tuto knížku přinesli do parlamentu. V té době jsem měla již devět vnuků.
Teď jich mám deset. A mám už i pět pravnuků. Mám tedy hodně důvodů se
modlit. V té době jsem si říkala, co je to za společnost, v níž moje vnoučata
vyrůstají? Zpráva v té knížečce je šokující. Myslím, že každý, kdo si to přečte,
si musí říct: s tím je potřeba něco udělat.
Často všichni tváří v tvář těmto těžkým, složitým věcem máme pocit bezmoci.
A pak jsem si řekla: proč se trápím, vždyť vím, že modlitba působí. A měla
jsem velmi silný zážitek s tím, jak je modlitba účinná. Modlitba a víra. Musíme
skutečně důvěřovat, že Bůh našim modlitbám naslouchá. Musíme mu zcela
odevzdat vládu nad naší situací. Když Bůh chce, abychom něco udělali, je
velmi lidské, že začneme plánovat, koho požádáme o pomoc. Ale mnohem
lepší je říci – Pane, všechno veď ty, všechno je v tvé moci. A ukaž mi, co
chceš, abych dělala já. A tak když jsem se rozhodla, že se budu modlit za
děti, chtěla jsem si být jistá, že to je to, co si přeje Bůh.
Moje švagrová, která má osm dětí a která nevěděla nic o této knížečce ani o
mém rozhodnutí modlit se za děti, mi řekla: „Veroniko, já jsem se dvakrát v
noci probudila s naléhavou myšlenkou: modli se za děti.“ Po tomto sdělení
jsem věděla, že Bůh nás obě dvě volá k tomu, abychom se modlily za děti. A
pamatuji se, co se vlastně událo před tímto fantastickým zážitkem. Nemám
teď čas vám to vyprávět, ale je to napsáno v této malé knížečce (Radost z
odevzdání). Bůh mi ukazoval, jak je mocné, když mu přenechám veškerou
kontrolu, když všechno vložím do jeho rukou. A tak jsme se modlily, abychom
se staly sekretářkami Boha, který bude naším šéfem. Po měsíci každodenní
modlitby jsme byly tři maminky. Tento měsíc tomu bude 18 let, kdy jsme se
začaly za své děti modlit. Postupně nás přibývalo. Jak úžasný je náš Bůh, jak
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je skvělý. Neměly jsme žádnou propagaci. Byly jsme jen jeho sekretářky, On
byl naším šéfem. A On také otevíral dveře.
Cestuji po světě, minulý týden jsem byla v Polsku, a všude kam přicházím,
vidím na těchto setkáních, jak srdce žen a matek je těmito modlitbami
zasaženo. A proto chci, abyste chápaly, že Modlitby matek jsou od Boha, a ne
ode mě. Představuji si takový obraz o nebi… představuji si, že v nebi bylo
setkání a svatá Trojice a Matka Boží si řekli: „Co uděláme se všemi těmi
problémy na Zemi?“. A pak zaznělo: „Musíme oslovit srdce maminek. Protože
většina matek udělá pro své děti cokoli“. Mám pravdu? Maminky přicházejí,
protože Bůh odpovídá na jejich modlitby. A maminky se také mění. Vnímají,
že Bůh je tolik miluje. Bůh chce, abychom za ním se svými problémy chodily.
Většina z nás se už před Modlitbami matek za své děti modlila. I já jsem se za
své děti vždycky modlila. Ale uvědomuji si, že jsem se tehdy nemodlila se
silnou vírou. Ježíš říká, „pojďte za mnou všichni, kdo jste obtíženi, a já vás
občerstvím“. A mně se dařilo odevzdávat Bohu své břemeno. Říkala jsem:
Pane, Pane, pomoz! Když jsem skončila modlitbu, začala jsem si zase dělat
starosti, zda nemám udělat to či ono. Teď si uvědomuji, že jednou rukou
jsem své problémy odevzdávala, ale druhou jsem si je brala zpět. Rozumíte,
co chci říct?
Máme mateřské srdce a děláme si starosti. A myslíme si, že máme veškerou
zodpovědnost, že vše co se týká našich dětí, musíme nějak vyřešit.
Zodpovědnost opravdu máme. Zvláště pokud jde o malé děti. Ale pokud jde o
starší děti… Některé z vás určitě od svých dětí slyšely: „Mami, všichni to tak
dělají, jsi staromódní.“ Slyšely jste to? Děti přestávají poslouchat, přestávají
naslouchat a když se jim snažíte něco vysvětlit, tak neposlouchají a říkají: „Ale
mami, to už je dneska jinak“. Nicméně je důležité, že už jsme jim řekly, co je
správné a co ne. Když nám už nenaslouchají, je třeba přestat do nich mluvit,
říkat jim věci stále dokola. Je podstatné, abychom se svými dospívajícími
dětmi udržely dobrý vztah. Když je totiž stále přemlouváme a přesvědčujeme,
oddalujeme je od sebe. A oni nám přestávají naslouchat. A možná se už
domů nevrátí. Nebo snad řeknou jenom to, co chcete slyšet. A ve skutečnosti
to tak nebude. Jaká je tedy naše zodpovědnost v této situaci? Modlitba,
modlitba, modlitba. A možná půst. A láska.
Milujte bezpodmínečnou láskou. Všechny děti od nejranějšího věku touží po
přijetí od své maminky. Když bylo mé dceři 18, chodila s chlapcem, který pro
ni prostě nebyl vhodný. Chtěla jsem ji zabalit do vaty a rozbalit ji, až jí bude
25 a bude na ni čekat nějaký krásný, sympatický princ. Takové je mateřské
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srdce, chceme děti chránit. Ale ony musí jít svou vlastní cestou. My je máme
doprovázet modlitbou, musíme v modlitbě vytrvat. A díky modlitbě tento
nevhodný mladík zmizel. Má dcera si nakonec skutečně vzala velmi milého
mladého muže. Můj syn také chtěl udělat něco, s čím jsem nesouhlasila. Mé
mateřské srdce chtělo říct: to nesmíš udělat. Ale pomyslela jsem si: Veroniko,
teď musíš jednat podle toho, co říkáš. A nahlas jsem řekla: „Jsem si jistá, že
jsi o tom přemýšlel.“ Byl tak překvapený, že to pak ve skutečnosti neudělal. A
náš vztah se změnil. Nebyla jsem tou maminkou, matkou, která mu říká, co
má dělat. Byli jsme přátelé. A to je důležité. Naše dospívající děti musí vědět,
že je milujeme bezpodmínečně. Některé věci je třeba nechat a odevzdávat je
Bohu. A teď si někdo tady z vás říká: „A jé, já dělám všechno špatně.“ I děti
nám někdy říkají: „Mamko, to je všechno Tvá vina.“ A ďáblovi se hodně daří
našeptávat nám: jsi špatná matka, tady jsi to pokazila. A potom to chceme
vzdát. Nenaslouchejte ďáblovým lžím. Pokud jsme něco pokazily, máme
svátost smíření a Bůh může vše napravit.
Je důležité vědět, jak nás Bůh miluje. Ježíš říká: proste a dostanete. A tak,
nedržte se minulosti, nevracejte se pořád k tomu, co třeba nebylo dobré.
Každý den je nový začátek. A nejste samy, Ježíš vás drží za ruku.
Uvědomujete si, jak moc vás Ježíš miluje? Vášnivě? Cítíte tu vášnivou Boží
lásku? Možná byste si to měly připomínat.
Ráda mluvím o stoprocentním odevzdání se. V době, kdy se vznikaly MM,
jsem už byla docela stará. A procházela jsem velmi těžkým životním obdobím.
Nevěděla jsem, kdo jsem. Hledala jsem svoji identitu, pro jednoho jsem se
snažila být taková, pro jiného zase jiná. Možná některé z Vás prožívají něco
podobného. A pak jsem si řekla, jestli já nevím kdo jsem, tak kdo to ví? Je to
ten, který mě stvořil. A v té době jsem se zcela odevzdala Bohu. Bože
nezajímám se o to, co to bude stát. Ale chci být taková, jakou jsi mě stvořil, a
ne taková, jakou jsem se stala. Dovolila jsem mu, aby mě změnil. Byl velmi
jemný. Teď pociťuji, že mě Bůh vede cestou, která stále pokračuje. Když
mluvím o odevzdání, mám na mysli stoprocentní odevzdání. Lidé pak začínají
být trošku nervózní. Možná 85 procent, říkají si, ale dát se Bohu stoprocentně,
to třeba znamená, že Bůh ode mě bude chtít něco, co já nechci, pošle mě
někam, kam já nechci… Ale vždyť jsme si právě připomněli, že Bůh nás miluje
stoprocentně, vášnivě. Když tedy Bohu řekneme, já chci svůj život zcela
odevzdat do Tvých rukou, pak můžeme být klidní. Můžeme mít jistotu, že se
nám nepřihodí nic zlého, že on nás plně miluje. Mnohé z vás jste vdané.
Manželovi jste v den svatby řekly: odevzdávám se ti…v dobrém i zlém, v
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bohatství i chudobě. To je odevzdání se. Svůj život jsme odevzdaly do rukou
manžela.
Proč jsme to udělaly? Protože jsme ho milovaly. A doufaly jsme, že on miluje
nás. Neříkaly jsme tenkrát jen 85 procent, ale daly jsme se mu stoprocentně.
A proč tedy ztrácíme naději, když jde o stoprocentní odevzdání se Bohu? Chci,
abyste se za to modlily. Protože pak můžeme obdržet do srdce opravdový
pokoj. Chceme-li v životě pociťovat radost, musíme říct: Bože buď pánem
mého života. Pokud je v nás odevzdanost jenom těch 85 procent a něco se
stane, pak si říkáme: teď to půjde na těch 85 Božích procent nebo na těch
mých 15? Když ale dáme Bohu svůj život stoprocentně a stane se něco
dobrého nebo zlého, pak můžeme přijmout všechno, dobré i zlé. Neznamená
to, že bychom se vznášely na obláčcích bez problémů. Ale jestliže Bůh
dopustí, že se stane něco pro nás velmi těžkého, pak věříme, že on může
způsobit, aby z toho vzešlo něco dobrého.
Náš život je velmi krátký. Máte-li stejnou barvu vlasů jako já, víte, jak rychle
život utíká. V porovnání s věčností je náš život jako okamžik, jako mrknutí.
Nejdůležitější modlitbou, kterou se můžeme modlit za své děti, je modlitba za
naplnění Boží vůle v jejich životě. Mnohdy si děláme starosti o nepatrné věci.
Můžeme si dělat starosti, kde budu já za sto let a kde budou moje děti za sto
let, kde budou moji pravnuci… Myslím, že my všichni budeme v nebi! Těším
se na to. Budeme mít velkou oslavu. A budeme si říkat „Pamatuješ, když jsi
přijela do Brna?“ Vidíte, Bůh nás miluje. A chce, abychom všichni byli v nebi, i
naše děti. Na jedné konferenci jsem řekla ženám: „Ani jedno z vašich setkání
nebude ztraceno“. Po tomto setkání jsem říkala Bohu: „Pane doufám, že jsem
to tak mohla říct.“ Za několik týdnů jsem jela na jedno poutní místo v Anglii s
paní z naší komunity a potkaly jsme tam kněze. Tento starý kněz, který
nevěděl nic o naší službě, mi řekl: „Vy jste požehnané matky, protože ani
jedno Vaše dítě nebude ztraceno.“ Mluvila jsem o odevzdání se, které je
základní realitou modliteb matek. Když přicházíme na modlitby, nemáme
jakoby nákupní seznam: Pane, já chci to, já chci to. Máme s sebou jména
našich dětí a poté, co jsme si připravili knížečku s prostými modlitbami,
maminky před křížem Krista vědí, za co se mají modlit. Říkáme: „Pane, já tě
miluju a odevzdávám svoje dítě do tvé péče.“ Můžete třeba říct takovouto
malou modlitbu: „Ty miluješ moje dítě víc, než bych ho mohla milovat já. Patří
víc Tobě než mně. A ty, Pane, můžeš změnit věci, které já změnit nemohu. A
tak ti, Pane, odevzdávám toto dítě do tvé péče.“ Jméno dítěte pak necháváme
u paty kříže. Je to určitý akt pokory. Ježíš řekl: přijďte a buďte přede mnou
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pokorní. Říkáme: Pane, já to nemohu udělat, ale ty to udělat můžeš. A tak
vlastně necháváme ty věci být a odevzdáváme je Bohu.
Možná mnohé z Vás, co jste tady, máte bolesti, v mateřském srdci je hodně
bolesti. Jsou věci, nad kterými nemáme vůbec moc, nemůžeme je ovlivnit.
Východiskem je modlitba. A na modlitby je mnoho odpovědí. Odevzdávejte
svoji bolest Ježíši. Říkáme: nepromarněte svou bolest. Když svou bolest
odevzdáme Ježíši v modlitbě, pak je to ta nejcennější modlitba. Je
samozřejmě jednoduché chválit Pána, když se věci daří. Ale když máme v
srdci velké bolesti kvůli svým dětem, je těžké se modlit. Musíme se přinutit a
tu bolest odevzdávat Bohu. Je to někdy přes zaťaté zuby. Ale Bůh vidí do
našeho srdce. Je důležité, aby přes všechny problémy byla v našem srdci
láska k Bohu.
Už jsme zažili tolik odpovědí na naše modlitby, zažili jsme zázraky. Pamatuji,
když nám do kanceláře přišla první odpověď na naše modlitby. Říkali jsme: to
je úžasné. A teď už jsme si na zázraky jakoby zvykli. Stále říkáme je to
úžasné. Je to vlastně součást křesťanství, pro křesťana je normální zažít
zázrak. Zažili jsme zázraky, kdy se děti osvobodily ze zajetí drog, přestaly pít.
Děti, které odešly z domova, se vrátily. Mnoho zdravotních problémů bylo
uzdraveno. A někdy to jde velmi rychle. Lidé občas říkají, ty tady povídáš o
zázracích, o tom, jak Bůh rychle odpovídá, ale kdy odpoví na moje modlitby?
A já říkám: nevím. Neznám Boží úmysly. Jedinou věc vím stoprocentně jistě:
na každou modlitbu je Boží odpověď, ale Božím způsobem a v jeho čase.
Nevzdávejte to. Bůh nás učí trpělivosti a vytrvalosti. A někdy je to tak, že když
to trvá dlouho, pak se Bůh o to víc oslaví.
Čistota modlitby
Ve skupince modliteb matek mohou být třeba jen dvě ženy. A nemusí to být
fyzická maminka. Modlit se mohou všechny ženy, které mají srdce otevřené
pro děti. V modlitbách matek máme i mnoho řeholnic. Ideální je, když ve
skupince není více jak osm žen. Mluvila jsem o bolestech, které mnohé ženy
nesou. O těchto bolestech se nám mluví těžko, držíme je v sobě. Společnost
nás povzbuzuje, abychom se svými dětmi chlubily: dcera právě skončila školu,
má diplom a syn má skvělé zaměstnání. Pro jinou matku je pak velmi těžké
říct: můj syn je závislý na drogách. Mnohdy držíme bolest v srdci a to může
vyvolat i nějakou nemoc. Proto v modlitbách matek máme malé skupinky a
některá matka, když klečí před křížem, možná poprvé najde sílu mluvit o
nějakém takovém problému. Není to povinností, ale právě pro tyto případy
máme některá velmi přísná pravidla. Můžete mi říct jaká jsou? Mlčenlivost,
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neptat se, neradit… Prosím, berte tato pravidla vážně. Pokud některá
maminka nahlas vysloví bolesti svého srdce, je důležité, aby věděla, že o tom
nebudete mluvit, až odejdete. Je to velmi důležité. Pokud někdo o těchto
svěřených věcech mluví mimo skupinku, měla by vedoucí skupinky této osobě
říct: „Tohle společenství není pro tebe. Možná jiná modlitební skupina by pro
tebe byla vhodnější.“ Rovněž nedáváme žádné rady. Je to pro nás ženy velmi
těžké. Chceme si vzájemně pomáhat. Ale nedávejme si rady. Proč? Zaprvé asi
neznáme všechny okolnosti, ale jde i o to, že odevzdáváme své děti Bohu
zcela stoprocentně. Pokud však zároveň žádáme o radu nějakého člověka,
pak to není stoprocentní důvěra v Boží pomoc. Věřím, že Bůh tak často
odpovídá na naše modlitby právě díky tomuto úplnému odevzdání se, když
mu zcela důvěřujeme. Rozumíte? Bůh nás volá k tomu, abychom byly ženami
víry, skutečné víry. Někdy slyšíme, jak lidé říkají: to jediné, co mohu dělat, je
modlit se. Ale když se objeví problém, měly bychom říct: Bože děkuji, mohu Ti
to odevzdat.
Všechny, co jsme zde, jsme pravděpodobně ženy modlitby. Někdy chtějí lidé
naše modlitby měnit. Někdo namítne: tuhle modlitbu se modlit nemusíme,
nahradíme ji touto modlitbou. V jedné skupině říkaly: nemusíme prosit Boha
za odpuštění, my jsme v pohodě, to není náš problém. A za několik týdnů
měly velké problémy. Já vím, že ty modlitby jsou inspirovány Duchem svatým.
Mateřské srdce se jimi obrací k Ježíši. Když jsem napsala knížečku MM, věděla
jsem, že to nejsou má slova, i když jsem je sama napsala. Vůbec jsem tenkrát
netušila, že se tyto modlitby dostanou do celého světa. Jsou vhodné pro
všechny denominace a všechny kultury. Teď už vím, Pane, proč jsi mi to dal
v této podobě. Moc vás prosím, neměňte nic. Někdy maminky navrhnou:
pomodlíme se nejdřív růženec. Já mám růženec moc ráda. Snažím se ho
modlit každý den. Ale někdy se lidé pomodlí růženec a když pak přijde řada
na modlitby matek, tak už jsou ve spěchu, protože mají málo času.
Nejdůležitější čas těchto setkání, kdy matky klečí před Ježíšem a pomalu a
něžně mu nabízejí děti, je zkrácen nebo k němu dokonce nedojde! Je mnoho
forem modliteb a růženec je krásná modlitba, ale prosím vás, buď se ho
pomodlete doma nebo až potom, až se pomodlíte dané modlitby matek.
Musíte být opatrné. Je zjevné, že tato knížečka je od Ducha svatého. Kdybych
to napsala já svou hlavou, bylo by to mnohem složitější. Když ale měníme
některé věci, pak říkáme: my to můžeme udělat lépe než Duch svatý. Cítím
zodpovědnost před Bohem a stejně tak vaše koordinátorky. Zachovejte tento
obraz, který jsme dostali, čistý. Když jsme teď tady, tak se po celém světě
setkávají maminky na modlitby matek a modlí se i za naše děti. Chápete to?
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Slíbíte mi, že zůstane věrné tomu obrazu, který jsme dostali od Ducha
svatého? Děkuji Vám! Usnadňujete mi práci. Jedna z modliteb, kterou mám
opravdu ráda, je: „Bože sjednoť naši modlitbu se všemi modlitbami matek na
celém světě.“ Jak úžasné! Maminky na celém světě, ve všech časových
pásmech, se modlí za naše děti. Když spíte, matky v Austrálii se za vaše děti
modlí.
Mluvila jsem o rychlých odpovědích na naše modlitby. Říkala jsem, že jen Bůh
ví proč někdy ta odpověď trvá tak dlouho. Teď bych Vám chtěla na závěr říct
právě o takovém případě, kdy to trvalo dlouho. Můj zeť- ateista řekl mé dceři:
„Jestli budeš následovat matku, rozvedeme se. Náboženství je pro osamělé
staré ženy, které nemají nic na práci.“ Krátce nato jsem dostala slovo od
Boha, abych prodala svůj majetek a dala ho k dispozici. Udělala jsem to a
získala jsem prostředky pro Modlitby matek. Bylo to hodně peněz, asi milion
liber. „Všechno, co mám, patří Tobě,“ řekla jsem Bohu. „Jestli ty peníze chceš,
mně to nevadí, ale musíš se postarat o mé děti.“ Zeť řekl mé dceři: „Matka se
zbláznila, ona se prostě zřekla peněz.“ Mohla jsem se obávat, že zakáže
dětem, aby ke mně chodily. Ale když to Bůh ode mě chtěl, koupila jsem to
centrum a o rok později právě tento muž, tento můj zeť konvertoval, prožil
obrácení. „Teď mám nového přítele, jeho jméno je Ježíš Kristus. Byl jsem
slepý, a teď vidím,“ řekl. A to pro mě mělo větší cenu než všechny peníze
světa.
Děkuji Veronica

DĚTI VÍRY
Jak všichni víte, jsou Děti víry společně s Modlitbami matek a Modlitbami otců
součástí komunit SOLACE. Děti se scházejí k modlitbě stejně tak jako dospělí,
také na kolečkách odevzdávají své rodiče, sourozence a kamarády. Mají své
knížečky podobné těm v MM a MO, ale upravené vhodně ke svému věku.
Jedny jsou vytvořeny pro děti do 11 let a druhé pro děti od 11 let výše. Při
setkání je přítomen někdo dospělí, který podle manuálu, skupinku doprovází.
Více o tom na konferenci promluvila také Lubka Piknová, slovenská
koordinátorka Dětí víry.
„Milé naše české a moravské sestry v Kristovi,
je pre mňa veľkou radosťou, že Vám môžem sprostredkovať posolstvo o
fungovaní skupiniek Detí viery. Na Slovensku sme sa Lenka a ja dlho modlili,
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kým sa objavilo prvé ovocie modlitieb detí v skupinkách. Dnes je skupiniek asi
20. Píšem „asi“, lebo v Deťoch viery je veľká dynamika. Ako sa deti vyvíjajú a
rastú, tak sa menia aj pomery v skupinkách. Od vedúcich to vyžaduje určitú
dávku improvizácie a schopnosti prispôsobovať sa. Ak chcete založiť skupinku
DV, zanechajte predstavy o stretnutí, aké máte z Modlitieb matiek a zoberte si
„len“ spiritualitu a ochotu načúvať Duchu Svätému. Knižočky sú pre vedúceho
na to, aby vybral tie modlitby, ktoré sú vhodné pre vekovú kategóriu detí v
skupinke. U malých detí nie je možné ísť rad radom a pomodliť sa všetky
modlitby. Ale to, čo je naozaj dôležité, je Sväté písmo. To je deťom blízke a
radi hrajú príbehy.
Vo vedení skupiniek detí je úžasnou pomocou jednoduchosť – jeden z bodov
spirituality komunity Útecha. Na stretnutie netreba nič zvláštne pripravovať.
Na hranie príbehu sa môžu použiť rekvizity, ktoré sa nájdu na mieste
stretnutia. Ak si nájdete čas a nápad, možno niečo pripraviť vopred, ale nie je
to podmienka. Zo skúseností vedúcich vieme, že Duch Svätý ešte nikdy
nesklamal a vždy sa našiel spôsob na vyjadrenie podstaty úryvku čítaného zo
Svätého písma. Jediné, čo si treba vopred premyslieť, je úryvok, ktorý sa
bude čítať. Pre menšie deti sú vhodné state s dejom. Starším vyberáme
čítania z nasledujúcej nedele a tí najvyspelejší si môžu Písmo náhodne
otvárať. Ostatné modlitby z knižočiek vyberá u menších detí vedúci podľa
toho, koľko deti vydržia. Máme skupinku, kde sú deti od 1 do 4 rokov. Tie si s
pomocou vedúcej znázornia jeden príbeh aj na niekoľkých stretnutiach po
sebe, aby si zapamätali hlavnú myšlienku.
Staršie deti (vek dosť závisí aj od duchovnej vyspelosti) už nepotrebujú
vedúceho, ale tzv. tútora. Ten sa za nich modlí, pomáha im a je so skupinkou
v kontakte. Mladí sa môžu naňho obrátiť ak potrebujú radu, modlitbu,
materiálnu pomoc a pod. Dôležitou súčasťou stretnutia je spev. Ak niektoré
dieťa alebo vedúci hrá na hudobný nástroj, môžu to využiť. Aj iné zručnosti
detí sa dajú využiť: kreslenie, vyrábanie nejakých predmetov, tanec atď.
Dôležité je si uvedomiť, že skutočným vedúcim skupinky je Pán. Človek je len
nástrojom a preto by mal svoje postavenie brať ako službu a nevyhnutne byť
pokorným a vytrvalým. Pozorujeme, že vedúci skupiniek majú vždy presne tie
dary, ktoré sú potrebné pre deti v danej skupinke. To nie je náhoda, ale dielo
Ducha Svätého. Preto nie je namieste žiaden strach z neúspechu alebo
nedostatku inšpirácie.
To, čo je však najdôležitejšie a k čomu stretávanie detí vedie, je pomôcť im
pochopiť, že Boh ich miluje také, aké sú, záleží mu na nich a chce im
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pomáhať v akejkoľvek situácii. Môžu mu na krúžkoch odovzdať všetkých ľudí,
ktorých majú radi, ale aj „nepriateľov“. Vedúci je nástrojom v rukách Božích
na to, aby deti viedol k osobnému vzťahu so živým Bohom a k rastu vo viere.
Pre vedúceho je to ďalší krok k osobnému hlbšiemu odovzdaniu sa, lebo stále
musí dôverovať vo vedenie Ducha Svätého. A zo skúseností vieme, že to
nezostane bez odmeny. Vedúci skupiniek sú povzbudení a zapálení, keď vidia
ako Pán koná. Sú doslova svedkami zázrakov a pozorovateľmi duchovných
premien a rastu detí. V skupinkách detí sa uzdravujú vzťahy, odstraňujú sa
zlozvyky, rozvíja sa súrodenecká láska, záujem o trpiacich a úcta a dôvera k
rodičom. To sme zatiaľ mali možnosť pozorovať a napĺňa nás to veľkou
radosťou.
Preto, milé maminky, ak pocítite túžbu založiť skupinku, nemusíte robiť nič
zvláštne. Len sa začnite modliť. Čas, miesto, spôsob vedenia a všetko ostatné
si zariadi Pán. Modlitba Vás povedie k vnímavosti na vnuknutia Ducha
Svätého. Možno nebudete vidieť ďalej, ako po najbližšie stretnutie, ale to je
práve cesta odovzdanosti a dôvery. To, čo máte urobiť, vždy včas a s
dostatkom podpory dostanete. Nestarajte sa a nebojte sa! Pán miluje deti a
pomôže Vám vždy, keď ich budete chcieť priviesť bližšie k nemu. Buďte
požehnané!“
Ľubka za Deti viery na Slovensku
Na konferenci byly vyzvány ženy před Modlitbou matek, aby ty maminky,
které cítí, že se mají modlit za Děti víry v ČR, aby tak učinily. Rádi bychom se
spojily ve společné modlitbě, než začneme v tomto směru s jakýmikoliv
aktivitami. Víme, že Ľubka se se svou modlitebnicí modlila celý rok, než začaly
podnikat konkrétní kroky. My v tuto chvíli nemáme dotisknuté knížečky,
k dispozici jsou pouze manuály. Ale především nemáme koordinátora, který
by si vzal Děti víry na starost. Proto i při této příležitosti vyzývám, aby se ty
maminky, kterým je tato služba blízká spojily ve společné modlitbě a daly nám
o tom vědět. Jak již bylo napsáno, začneme na tom pracovat, až přijde čas,
tedy až nám dá Duch svatý zelenou.
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ROZLOUČENÍ S RŮŽENKOU
Na konferenci jsme se loučily po 17- leté službě s Růženkou, zakladatelkou
MM v České republice. Její službu převzala Markéta Klímová. S Růženkou jsme
se loučily jak jinak než 17 symbolickými smetanovými růžemi. Protože se
obecně ví, že Růženka nerada přijímá děkování a dárky, vyřešily jsme dárek
pro ni „šalamounsky“ a dostala tzv. „dar nedar“. Bylo to 40 kuřat a 2 kozičky.
Kuřata putovala na Srí Lanku a kozy do Etiopie, jako pomoc potřebným.
Samozřejmě vše přes dárkový certifikát. Největší radost však Růženka měla
z velkého alba, vytvořeného speciálně pro tuto příležitost, kde mohly všechny
maminky během soboty vepsat svůj vzkaz. K tomu sama Růženka píše pár
řádků….

Dojatá Růženka
Drahé sestry,
děkuji Vám všem za milé řádky na rozloučenou, které jste mi napsaly během
konference. Neměla jsem o této akci ani tušení, o to větší bylo mé
překvapení. Z Vašich vzkazů jsem měla opravdu velkou radost. Moc vám za
ně děkuji. Zvláště však děkuji všem, které jste se za mne během mé dlouhé
služby modlily. Bez vašich modliteb bych nikdy tuto službu neunesla.
Zůstávám v MM, jsme tedy v modlitbě stále spojeny. Přeji nám všem,
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abychom v tichu blížících se Vánoc zcela nově zakusily Boží lásku. Vždyť Bůh
nám dal svého jediného Syna…! Co k tomu ještě dodat?
Tak tedy s radostí do nového roku.

Vaše Růžena

S Růženkou se rozloučila také její věrná sestra ve službě a přítelkyně Jana
Pajanová, národní koordinátorka Slovenska. O tom, jak ona viděla roky služby
s Růženkou Vám sama píše pár řádků…
Drahé mamy z ČR,
na konferencii sme sa rozlúčili s Ruženkou v úlohe koordinátorky hnutia MM a
som veľmi rada, že aj naďalej zostávame dobré priateľky. Cítila som, že sa
končí jedna dôležitá etapa v živote nás obidvoch. Cez dlhé roky služby - 17 nás Pán formoval a aj preto, že sme nemali jazykovú bariéru, sme sa stali
dobrými priateľkami. Vďaka nášmu priateľstvu sme prešli cez mnohé ťažké
veci v našich rodinách aj vo vedení MM. Dlhé roky sme sa stretávali a modlili
sme sa spolu za všetky mamy z MM v našich krajinách. Uvedomili sme si, že
politici naše krajiny rozdelili, ale MM ich znova spojili. Keď mi na začiatku
mojej služby Veronica povedala, že sa mám zoznámiť s Ruženou z Brna, že je
to charizmatická žena, a keď mi to už opakovala tretí krát, tak som si
pomyslela: Kto je to tá svätica, že je pre mňa také dôležité sa s ňou
zoznámiť? A dnes ďakujem z celého srdca, že som Ruženku stretla, lebo ona
je človek, ktorý má srdce väčšie, ako je ona sama. Prešli sme toho spolu veľa.
Keď sme mali ísť niekde služobne na MM (medzinárodné konferencie), tak
sme sa ani tak netešili na to stretnutie, ako na tú cestu, že pôjdeme spolu.
Bolo vždy veselo a našťastie ešte aj stále je. V jednom čase sme obidve,
nezávisle od seba "objavili" vašu novú koordinátorku Markétku a sme veľmi
rady, že Markétka prijala túto službu. Som presvedčená, že bude pre vás
všetky dobrou mamou a že vám bude slúžiť tak, ako ju bude viesť Duch
Svätý. Verím, že ste ju všetky prijali s láskou a radosťou a budete ju
podporovať svojimi modlitbami. U nás na Slovensku onedlho tiež príde nová
koordinátorka a my sa už na ňu veľmi tešíme a modlíme sa za ňu. Poprosím
aj vás o modlitby na tento úmysel.
Ďakujem Pánu Bohu za každú jednu z vás, je to tak dobre, že ste!
S láskou mama Jana Pajanová
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Skládaní slibů do komunity Solace

Reflexe z konference od zúčastněných žen

Zdravím a děkuji všem, kteří se podíleli na 100% fungování konference. Za
nasazení, ochotu a vlastně za celou dobu příprav.Návštěva a přednáška
Veroniky, kterou jsem osobně zažila poprvé, loučení s Růženkou, Markétiny
sliby, to vše udělaly z celé soboty pro mě veliký zážitek a ujištění o velikosti
díla MM. MM jsou opravdu dílem Ducha svatého, stále je inspiruje, podněcuje,
rozpaluje srdce nás všech, aby i toto naše setkání bylo prospěšné k Boží
slávě.Děkuji ještě jednou všem!
Jana Ilgnerová

Zdravím všechny maminky. Že Duch svatý vede naše setkání, se ukázalo
ihned. V neděli 13. října při modlitbách chval, kdy jsme vybraly Žalm 138. Při
čtení jsme zjistily, že je to vlastně žalm, jehož 7. verš byl mottem letošního
setkání MM v Brně. Tak se zbytek skupinky setkal s Božím slovem. Buď Duchu
svatému chvála a díky za všechno, co jsme v Brně na MM prožily.
Věra Papežová
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Letos jsem byla asi po osmé na konferenci matek v Brně. Rok od roku je nás
ve skupince více. Máme též jednu paní, která se s námi modlí, ale protože
nemá své vlastní děti, má stále pocit, že k nám nepatří. Přitom je kmotrou
několika dětem zde a adoptivní matkou třem dětem v Indii a dvěma v
Ugandě. Kolikrát chtěla odejít, že k nám nepatří a my jsme jí dokazovaly, že
se s matkami modlí i řeholnice. Letos poprvé jela s námi do Brna a měla jsem
trochu obavu, jak to dopadne, jak se tam bude cítit. Ale od samého začátku
na ní byla vidět radost z toho, že jela, a nakonec sama Veronika z Anglie
řekla, že se s námi modlí i ženy, které nemají vlastní děti a jsou duchovními
matkami. To byla odpověď, kterou kamarádka potřebovala slyšet nejen od
nás. Byla jsem za to Veronice vděčná a řekla jsem jí to, jakmile byla možnost
s ní mluvit. Jinak jsme odjely z Brna plné dojmů. Kdo se letos nedostal, určitě
se za rok vydejte.
Markéta H.

Na letošní národní setkání Modliteb matek jsem se těšila. Ještě nikdy jsem se
nesetkala s naší zakladatelkou, takže jsem na ni byla pochopitelně zvědavá.
Byla jsem unešená jejím svědectvím a jejím odevzdáním se Bohu. Říkala jsem
si, a jé… kde my se hrabeme s naším odevzdáním se?… Když Veronika
vystoupila s prosbou před svědectvími, abychom se nad svědectvím zamyslely
z jiného úhlu, abychom zkoumaly své srdce, co nám brání v jeho čistotě, v
jeho odevzdání se Bohu, líbilo se mi to. Veronika mluvila dál. Co vlastně v
dnešní době brání čistotě srdce? Co na naše srdce působí, že nejsme schopny
se plně odevzdat Bohu?
Když začala mluvit přímo k homeopatii, přes všechny slzy jsem se musela
usmát. Tak je to tady. Rozumějte, měla jsem s Pánem dohodu, už před
několika lety, že pokud bude chtít, abych se vzdala homeopatie, ať mi dá
znamení. Ale takové, abych ho pochopila, protože já neměla problém přijmout
homeopatii jako léčbu, neměla jsem problém pochopit, že nějaká bylina musí
být rozředěná, aby mi neublížila, protože si ředím i olej z čajovníku, aby mi
nespálil třeba dásně… nebo chápu, že to musím pořádně promíchat, aby to
všechno hezky sedlo, i cukr v čaji si zamíchám, nenechám ho stát na dně,
takže v tomto jsem neměla homeopatii problém přijmout, říkala jsem si,
jejda, církev, Kodet zase „cosi“ vidí, jak můžu být pod vlivem zlého, když žiji
ve víře v milost posvěcující?
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Takže, když jsem přemýšlela nad výzvou Veroniky, co mi brání v čistotě srdce,
co mi brání, zříci se homeopatie, přišla jsem na to, že je to má soběstačnost,
neochota podřídit se a poslechnout.
Tak jsem si řekla: „Pane, toto bylo pořádné znamení, s homeopatií končím.
Prostě Tě poslechnu a nebudu se dál vzpírat.“ Když uběhlo pár dní a já měla
chvíli volnou, vytáhla jsem všechno, co se týkalo homeopatie, něco letělo do
kamen, něco do popelnice a srdce? Poslechlo. Myslíte si, že přišla nějaká
euforie? Místo ní přišlo neporozumění, napětí, nepochopitelné útoky. Všichni
čerti se nad naším údolím ženili…
A já? Už nad tím vším nepřemýšlím, nerozumuji, nesnažím se pochopit… jen
vím, že to bylo to znamení, které jsem musela poslechnout a podřídit se. A
jsem zvědavá, co přijde příště.

Katka

Na letošní konferenci na mě, jako asi na mnohé maminky, nejsilněji
zapůsobilo svědectví zakladatelky našeho hnutí Veroniky. Oslovila mě svojí
opravdu 100% odevzdaností Pánu, pro kterého byla ochotna ve svém životě
obětovat opravdu mnoho s důvěrou, že On se postará o ni i o její tři děti. A
Pán se skutečně podivuhodně postaral. Je to pro mne výzva taky Bohu svěřit i
těch 15% (nebo možná víc), co si zatím nechávám pro sebe jako zadní
vrátka. Děkuji i našim koordinátorkám, které byly ochotné nechat si na
poslední chvíli změnit program konference podle podnětů od Veroniky, věřím,
že to vše bylo od Ducha svatého. Veronika nám připomínala, že i celé hnutí
Modliteb matek včetně modliteb, které se společně modlíme, jsou darované
od Ducha svatého a ne jejím dílem. To je velmi důležité mít na zřeteli. Pak
nám nebude zatěžko brát vážně konkrétní pokyny pro naše společné
modlitby, např. abychom k modlitbám z brožurky nic nepřidávaly ani
neubíraly. Naší spiritualitou je kromě úplné odevzdanosti také jednoduchost,
prostota. Přitom naše modlitby mají sílu. A není třeba se ji snažit znásobovat.
Když děti odevzdáme do košíčku, už se za ně znovu nemodlíme, už jsou v
Boží náruči, není třeba nic přidávat. Když se modlíme ve spojení s ostatními
skupinkami, vkládáme v tu chvíli Pánu Ježíši do rukou i všechny jejich děti a
ony se zase modlí za naše děti. Vložme se s důvěrou do tohoto velikého
společenství modlitby. To, že ve Zpravodaji přestanou vycházet seznamy
modlitebních potřeb, vnímám jako velkou výzvu k naší větší důvěře a právě k
tomuto odevzdání se – Pánu a skrze něho i společenství, které nás nese.
Jana Kalendová
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Poděkování BOHU- Dopis pro Františku Dvořákovou.
Milá Františko, chci Tě ujistit a povzbudit, že jsi Bohem milovaná, že jsi na něj
plně napojená. Díky Tobě, že vytrváváš v této službě při výběru veršů z Bible
a modlíš se za každou maminku, která si vezme právě pro ni připravené Živé
slovo na setkání MM. Já je opravdu dostala. Zde je má zkušenost. Zažívala
jsem letos od jara velké vyčerpání. Moje rodiče žijí, již více než 35 let každý
zvlášť a já se snažím co mohu pomáhat jako většina dětí. A letos vzhledem k
věku se střídalo tatínkovi spousta zdravotních problémů. Trávila jsem s ním
spoustu času. Svoji práci jsem musela zvládat a sama jsem se také necítila
nejlépe. Řešila jsem neustálé bolesti zad, které střílely do nohy. A přišel den
sv. Václava, už jen 14 dní, kdy se mělo konat v Brně setkání MM, na které
jsem se moc těšila. K večeru jsem potřebovala doběhnout autobus a
vypověděla mi noha v kyčli a já přišla k úrazu. Lékař nařídil úplný klid na
lůžku. O setkání MM, kde zazněla myšlenka: „I když procházím soužením, Ty
mi zachováváš život“, jsem mohla jen snít. O to intenzivněji jsem se modlila
novénu k Duchu sv. za toto setkání. Bůh mi přece věnoval ČAS !!! Pomalu mi
docházelo, co pro mě Bůh připravil. Také já jsem dostala Živé slovo, které mi
přinesla jedna maminka z našeho společenství.
Znělo tak neuvěřitelně: „Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha", podepře mě Tvé
milosrdenství, Hospodine“ ( Ž. 94,18 ). Nejdříve jsem si myslela, že je ona
sama vybírala - přebírala. Teprve postupně mi Pán otvíral oči srdce. Ano ON
mi ho poslal jako posilu, byl to On, kdo mi dal čas k zastavení, když už jsem si
myslela, že jsem na vše sama. ON se všeho ujímá, přibližuje a uzdravuje mé
srdce a znovu mě ujišťuje, že je se mnou. Ve svém milosrdenství mi posílal a
posílá lidičky a skrze ně mi od NĚJ přichází uzdravování. Nová cesta, po které
se jde lehčeji, jdu po ní s NÍM. Velké Díky Bohu i Tobě Františko!
Ludmila

Ve dnech 11.- 13.10. jsme se s několika maminkami z našeho společenství
zúčastnily celostátní konference MM v Brně. Byly jsme (jako ostatně po
všechna minulá léta) velmi nadšeny a odnesly jsme si hodně povzbuzení a
věříme, že i milostí, do dalších dní.
Sestra Veronika z Anglie dostala na tuto konferenci slovo „čistota“. Ale jak
sama řekla, čistota nejenom mravní, ale čistota všeobecně. Zvláště zachování
čistoty ve spiritualitě MM. Silně mě oslovila tato její výzva. Buďme věrné,
modleme se ve skupinkách tyto modlitby, které jsou tak jednoduché a přitom
výstižné-věrně, čistě.
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Nepřidávejme nic dalšího (i když se nám jiné modlitby zdají dobré a účinné a
jistě i jsou), modleme se přesně podle brožurky MM, jak nám byly dány
Duchem svatým, skrze sestru Veroniku. Modleme se v poslušnosti a pokoře.
Pokora, poslušnost – to jsou vlastnosti, které se líbí Bohu. Pokorou a
poslušností vynikala Panna Maria. Pokorou a poslušností zvítězila nad zlem…
Ivana M.

Setkání diecézních
koordinátorek
Své sliby na letošní konferenci složily také diecézní koordinátorky. Některé již
znáte, jiné jsou ve službě nové. Prosíme o modlitbu za ně a také za
neobsazené diecéze. Stále nám totiž chybí koordinátorky pro diecézi
litoměřickou. Také z plzeňské k nám letos žádná z maminek nedocestovala,
výjimkou byla koordinátorka této diecéze Klára H., což nám bylo velkou
útěchou.

Diecézní koordinátorky na pracovní schůzce v M. Třebové. Sestava kompletní,
chybí jen Katka K., t.č. nemocná
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Setkání diecézních koordinátorek 15.-17.11. 2013 v M. Třebové
Tento listopadový víkend se sešlo na faře v Moravské Třebové 15 žendiecézních koordinátorek a doplňovaly je ženy pracující v týmu národní
koordinátorky. Společně jsme se modlily a rozmlouvaly nad službou MM
v rámci ČR i na diecézních úrovních. Slovem nás doprovázel a povzbuzoval O.
Šebestián.
Na tomto setkání jsme si velmi jasně uvědomovaly, jak důležitá je naše
jednota a vzájemné přijetí. Prožívaly jsme společně radost ze společenství a
možnosti sloužit Pánu. Vnímaly jsme důležitost modlitby a přenechání se
Božímu vedení. Zároveň jsme si uvědomovaly, že je důležité mít odvahu jít
Bohu vstříc, vydat se, zkrátka nestát s rukama v kapsách.
Pracovní setkání nám osvěžil svým svědectvím koordinátor MO Mirek Liška a
také jedna maminka. Jakoby nás chtěl Ježíš skrze její silné svědectví ujistit, že
tam, kde člověk ztrácí jakoukoli naději, on se ujímá vlády.
Oldřiška k tomu dodává: „Při nedělní reflexi jsme se všechny shodly, jak
krásný a obohacující čas to pro nás byl. Byly jsme vděčné, že jsme se mohly
blíž poznat a také zažít radost ze společenství. Snaha naplnit Ježíšovo
poselství byla patrná: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako
jsem já miloval vás“ (J 15,12). A to je také cílem každého společenství –
naučit se vzájemné lásce.
Diecézní koordinátorky využily možnosti, sdělit Vám prostřednictvím
Zpravodaje, co mají aktuálně na srdci, tady jsou jejich vzkazy…
Brněnská diecéze:
Vážené maminky brněnské diecéze! Vzhledem k rozšíření Hnutí modliteb
matek v České republice naše nová národní koordinátorka přiřadila k
brněnské diecézi nás dvě. Rády bychom se Vám touto cestou představily a
popřály krásné a intenzivně prožité vánoční svátky. Nechť se Vám slavností
narození našeho Spasitele zrodí ve Vašem srdci trvalá radost z mateřství,
naděje a důvěra, že Bůh může věci změnit. Už nyní se těšíme na naši
vzájemnou spolupráci nejen v rámci brněnské diecéze. S přáním Božího
požehnání Oldřiška a Kristína
Oldřiška Langášková, email:langaskova@tiscali.cz, tel. 737 478 084
Kristína Třešková, email: kristina.treskova@gmail.com, 724 943 366
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Českobudějovická diecéze
Milé maminky z českobudějovické diecéze, snažíme se s pokorou přijmout
naši novou službu diecézních koordinátorek Hnutí MM. Chceme vás poprosit o
Vaši modlitbu do naší služby a zároveň, abyste se neostýchaly nás o cokoliv
požádat. I my na vás myslíme v každodenní modlitbě, která nás podporuje ve
vzájemné jednotě. Vnímáme, že jednota je stále aktuálnější a potřebnější a že
je pro nás Božím požehnáním.
Nemáme přesnou představu, kolik skupinek a kde se v naší diecézi schází,
proto budeme rády, když se budeme vzájemně informovat o dění v naší
diecézi v rámci Hnutí MM. I proto se těšíme, že se na webových stránkách MM
plánuje vytvořit mapa, kde můžeme, ve vší anonymitě, vidět místa, kde jsou
skupinky. Prosím, pokud víte o nějaké skupince, které nechodí zpravodaj (tzn.
že není "evidována"), vyřiďte jí, že budeme moc rády, když se ozve nám či
přímo národní koordinátorce Markétce. Doufáme, že tím pomůžeme i k větší
vzájemné komunikaci a třeba i usnadníme cestu maminkám, které svou
skupinku hledají, či chtějí založit.
S láskou, úctou a s přáním Božího požehnání Eva a Katka z Písku
Eva Záluská, email: EZaluska@seznam.cz, tel.776 126 008
Kateřina Pokorná, email: vlakat@email.cz, tel. 775 316 036
Královéhradecká diecéze:
Milé maminky! Na letošní konferenci v Brně některé z nás složily slib, že
budou jeden rok v Hnutí Modlitby matek sloužit jako diecézní koordinátorky,
tedy pomocnice nové národní koordinátorky Markéty. Je dobře, že z naší
královéhradecké diecéze jsme dvě a můžeme se vzájemně podporovat. Naším
úkolem je sloužit skupinkám, které si nás pozvou. Ať už modlitbou,
svědectvím nebo i praktickou pomocí v nesnázích. Můžete se na nás obracet
kdykoli a jakkoli, budeme se snažit vyhovět všem. Pokud však budete mít
potřebu „akutní“ modlitební pomoci, obracejte se, prosím, na pohotovostní
nebo modlitební skupiny, uvedené ve zpravodaji.
Děkujeme Vám za Vaše modlitby, za Vaši ochotu a obětavost pravidelně se
scházet k modlitbě za své děti, své rodiny, svá manželství, naši zemi i celý
svět. Prosíme vás - pokud je to jen trochu možné - nepřestávejte a vytrvejte
ve svém modlitebním úsilí. Náš svět nemohou změnit ani politikové, ani
podnikatelé, ale jen vytrvalé modlitby. A modlitby matek mají velikou moc,
nezapomínejme na to. Jaký bude svět, do kterého posíláme naše děti, záleží i
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na nás. Zároveň vás prosíme i o modlitbu za nás, aby naše služba byla
požehnaná a přinášela všem povzbuzení a naději.
Po mnoha letech, kdy se Modlitby matek v naší zemi šířily téměř živelně,
přichází čas udělat trochu „inventuru“. Proto prosíme, ozvěte se nám,
abychom měly představu o počtu a rozmístění skupinek v diecézi. Bylo by
skvělé, kdyby si každá skupinka určila jednu „styčnou“ maminku, která bude
zajišťovat komunikaci s námi i ostatními skupinami. Mnohé z Vás už takto
fungují a moc Vám za to děkujeme.
Prosíme, napište e-mail nebo SMS se jménem a kontaktem na Vaši skupinku.
Budeme postupně mapovat naši diecézi a doufáme, že se nám podaří
uskutečnit i diecézní setkání MM, které bude pro mnohé dostupnější než
konference v Brně.
Těšíme se na Vaše odpovědi a hlavně na setkání s Vámi. Bůh Vám žehnej a
ochraňuj Vás i Vaše rodiny. Marcela a Veronika
Marcela Macháčková, email: dialog.machackova@centrum.cz, tel. 776 559
793, 465 324 893
Veronika Meisnerová, email: ucetni@arcidekanstvi-tu.cz, tel. 732 988 394
Olomoucká arcidiecéze:
Milé maminky. Jsme rády a děkujeme Pánu za to, že i Vás pozval k modlitbám
matek. Mnohé z nás povolal skrze těžké zkoušky, mnohé z obav o vlastní děti
a blízké, jiné z touhy podílet se na proměně tohoto světa k lepšímu nebo z
lásky k modlitbě a Bohu. Je pro nás velkým darem, že se můžeme navzájem
podepírat v těžkostech i sdílet v radostech a všechny velké i běžné starosti
odevzdávat do bezpečné náruče Boží. Nechme se vést a dovolme Bohu, aby
byl Bohem a oslavil se v našem mateřství. Zdenka a Marie
Marie Borošová, email: borosova.marie@seznam.cz, tel. 723 373 533
Zdeňka Lišková, email: mc.slunicko@seznam.cz, tel.736 609 318
Ostravsko-opavská diecéze:
Milé maminky Ostravsko-opavské diecéze. Nějak jsem se ocitla ve službě
koordinátorky hnutí Modliteb matek v naší diecézi. Celým srdcem Vás tedy
všechny zdravím. A těším se na setkání s vámi, jak se dočtete o pár stránek
dál… v Ostravě. Jelikož vůbec nemám představu, co tato služba obnáší,
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očekávám dobré „vedení“, které nás všechny povede k jednotě. Z celého
srdce bych si přála, abychom se dokázaly v úctě vnímat, naslouchat si, když
bude potřeba, a aby středem veškerého našeho snažení byl Pán. Prosím Vás
všechny o modlitbu. Posilujme se navzájem, aby naše láska rostla. Těším se
na Vás. Katka
Kateřina Kučerková, email: katerinakucerkova@centrum.cz, tel. 604 919 709
Plzeňská diecéze:
Milé maminky Plzeňské diecéze. Děkuji Bohu i Vám všem, za nádherný dar být součástí Jeho velké Boží rodiny. Děkuji za modlitbu, ve které se
spojujeme se všemi skupinami modlících se matek po celém světě a za
vědomí, že také i díky tomu jsou mé ( i Vaše) děti pod nepřetržitou
modlitební ochranou a že společně prožíváme naději, že u Boha není nic
nemožného. Nejsme na své problémy a starosti samy. Pán ví, co naše děti i
rodiny potřebují. Bohu díky za to. Prosím Pána Ježíše za každou z maminek
naší diecéze, i když se osobně neznáme ) -: , aby každé z nás dal milost dát
Bohu 100% svolení, aby byl Bohem našeho života a my jsme tak zakusily
radost z "odevzdání se". I nadále budeme mít potíže – problémy, ale
budeme je zvládat v pokoji, klidně a bude z nás zářit radost a pokoj, který
tento svět nemůže dát. Budeme chrámem Ducha svatého.
V přítomnosti člověka, který září radostí a pokojem, se druzí rádi zdržují, je
jim v jeho blízkosti dobře a tato radost je nakažlivá. Nakažme touto radostí
svět kolem nás. Prožijme, že když se Bohu skutečně odevzdáme ( nestačí jen
na 85%, jak připomínala zakladatelka hnutí Veronica na letošní koferenci
MM), ponese nás i naše blízké bezpečně a s vynaložením daleko menší
námahy po vlnách života k cíli naší cesty - do Jeho náruče.
Nedávno se ptala jedna maminka z nově zakládané skupinky MM v naší
farnosti pana faráře, co by jí doporučil při jejich rozhodnutí založit tuto
skupinku MM. A pan farář se zeptal své maminky, která je v Modlitbách matek
téměř odpočátku ( cca 15 let), co by této skupince MM vzkázala. A vzkaz této
maminky pana faráře byl, aby se také zúčastňovaly společných akci MM
(jednou za rok národní konference), aby tak skrze svědectví jiných
maminek a společné sdílení se jim dostalo povzbuzení, naděje i radosti. Vím,
že díky mnoha povinnostem, které máme v rodinách i třeba z finančních
důvodů, naše účast na národní konferenci není vždy možná, proto se
souhlasem národní koordinátorky, pořádáme setkání MM v diecézi ( zatím
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proběhla 3 setkání v Plzni, ale vyjet můžeme i do jiných míst v diecézi) a tak
se těším, že se více poznáme a prožijeme společně radost z odevzdání se.
Jsem tady ve službě pro Vás. Klára
Klára Hrušovská, email: pracovita.vcelka@seznam.cz, tel. 604 213 187 (pište
nejprve SMS)
Pražská arcidiecéze:
Milé maminky, jsem Vám všem moc vděčná za společenství v modlitbě, v
němž společně přinášíme Pánu Ježíši naše děti i všechny naše starosti a
bolesti. Je hlubokým a krásným Božím tajemstvím, že při setkání každé
jednotlivé skupinky, stojíme před Pánem všechny společně. Spolu s ostatními
koordinátorkami se stále modlíme za Vás i za Vaše rodiny a prosíme, abyste i
na nás pamatovaly ve svým modlitbách. Na setkání koordinátorek v Moravské
Třebové jsme prožily velice hluboké společenství (díky Vám všem, které jste
se modlily i za toto setkání), zároveň jsme ale pocítily i to, jak se náš nepřítel
(ďábel, "diabolos" - "ten, který rozděluje"), snaží nejrůznějšími způsoby
napadnout naši vzájemnou jednotu. Prosím Vás proto, abyste usilovaly o
jednotu ve Vašich skupinkách, rodinách, farnostech... i o jednotu v rámci
hnutí Modliteb matek, kterou uskutečníme, budeme-li se držet pouze toho,
co jsme skrze Ducha svatého přijaly prostřednictvím sestry Veroniky. Budu
moc ráda, pokud se v co nejhojnějším počtu sejdeme i příští rok na setkání
pražské diecéze, abychom se navzájem mohly povzbudit v modlitbě i posílit
jednotu našeho společenství. Jana
V listu Galaťanům svatý Pavel píše: „Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se
Duchem také řídit“ (Gal 5,25). A pokračuje: „Ovoce Božího Ducha však je
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a
sebeovládání“ (Gal 5,22–23). Děkuji všem maminkám, se kterými jsem se
sešla v Moravské Třebové, za osobní svědectví působení Ducha svatého.
Děkuji každé mamince z našeho hnutí za její přímluvnou modlitbu,
kterou jsme, naše děti i my samy, neseny každou minutu svého života.
Naplňuje mě to velkou vděčností a pokorou. Marie
Marie Tupá, email: marie.tupa@email.cz, tel. 602 352 432
Jana Kalendová, email: jkal@centrum.cz, tel. 606 811 986
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Aktuálně
Poděkování za společnou modlitbu
Děkujeme všem, kdo se zapojili do 9 denní modlitby za Hanku a Toničku,
děvčata unesená v Pákistánu.

Růžena, Klára a Markéta

Poděkování za finanční dary
Protože bez vyžádání neposíláme písemné potvrzení o Vašem daru, rádi
bychom alespoň touto cestou chtěli poděkovat našim dárcům. V případě, že si
přejete zaslat potvrzení, napište nám nebo zavolejte, učiníme tak. Děkujeme
všem dárcům, kteří nám v posledním půlroce přispěli jakoukoliv částkou. Bez
Vašich darů by tato služba nebyla možná. Pán Bůh zaplať!
POZOR změna poštovní adresy
Od 1. 2. 2014 bude platit nová adresa, a to:
Hnutí Modlitby matek, P. O. BOX 400, 602 00 Brno
Do 1. 2. 2014 můžete dopisy posílat na starou poštovní adresu:
Hnutí Modlitby matek, P. O. BOX 2, nám. Svornosti 6, 616 00 Brno 16
Číslo účtu: 2000168590/2010 Fio Banka zůstává stejné!
Změny v počtu Zpravodajů
Rády bychom Vám vysvětlily změny v souvislosti s počty zasílaných
Zpravodajů. Protože se opět zvýšilo poštovné a náklady na tisk
Zpravodajů, rozhodly jsme se pro finančně výhodnější řešení. Tím je
to, že budeme počty ks Zpravodajů zasílat v nákladu 1 ks nebo 4 ks
nebo 5 ks na 1 skupinku. Ač to zní nelogicky, vyjde levněji poslat do
jedné skupinky 3 balíčky po 4 ks než 12 ks najednou. Prosím
zrevidujte počty kusů Zpravodajů ve skupince a oznamte nám to.
Pokud je to možné podělte se o 1ks Zpravodaje alespoň 2 ženy. V
tom případě bychom ovšem potřebovaly, od vás další adresy, na
které budeme zpravodaje posílat; ušetříme vám tím zároveň starost
s rozdělováním a vyhneme se případnému opožděnému dodání
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zpravodajů v případě onemocnění adresátky. Také je možné zasílat
Zpravodaj emailem, o což se budeme postupně plošně ještě více
snažit.
Triduum 24. – 26. 1. 2014
doporučené texty:
pátek Matouš 6, 22 – 24;
sobota Židům 4, 12 – 13;
neděle Žalm 37, 23 – 31.

Akce pro ženy
z Modliteb matek
Duchovní obnova na sv. Hostýně pro matky z Hnutí MM
Pro všechny maminky z Hnutí MM, jsme připravili duchovní obnovu.
Téma: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného
života.“ (Jan 6, 68)
Provází: O. Šebestián Pavel Smrčina
Obnova proběhne: 7. – 9. 2. 2014 na sv. Hostýně
Ubytovávat se můžete již od 12:00 hod.
Zahájení obnovy je v pátek v 18:00 hod. mší svatou. První jídlo je společná
páteční večeře v 19:00 hod. Ukončení nedělním obědem.
Cena víkendu (vč. ubytování + plná penze) na osobu:
1 020 Kč na jednolůžkovém pokoji se sociálním zařízením
930 Kč dvoulůžkovém a třílůžkovém pokoji se sociálním zařízením
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750 Kč na pokoji bez sociálního zařízení
680 Kč pokud budete chtít spát ve vlastním spacím pytli (nutno říct při
přihlašování)
V případě zájmu se prosím hlaste přímo na Matici svatohostýnské,
tel. 573 381 693 nebo email: matice@hostyn.cz.
Při přihlašování udejte název „Obnova Hnutí Modlitby matek“ a termín
obnovy: 7. - 9. 2. 2014.
Platit budete na místě přímo v Matici svatohostýnské. Přes MM platby
nepůjdou. Počet míst je samozřejmě omezen. Přihlašování je možné do 29. 1.
2014.

Hromniční pouť matek
V sobotu 1. 2. 2014 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve
Šternberku. Mše sv. v 10:00 hod. Poté duchovní obnova pro matky.
Více
informací
aktuálně
na:
www.farnoststernberk.cz
nebo
www.modlitbymatek.cz

Diecézní setkání MM pro ostravsko-opavskou diecézi
V sobotu 8. 3. 2014 v kostele sv. Ducha v Ostravě –Zábřehu od 15:00 hod.
Program: začátek v 15:00 hod. mší svatou, promluví k nám O. Šebestián,
přítomna bude také národní koordinátorka MM. Společně se pomodlíme
Modlitbu matek před nejsvětější svátostí.
Po ní se přesuneme do
Pastoračního centra Jana Pavla II. ke sdílení či neformálnímu povídání.
Připojte se prosím k modlitbě novény za průběh tohoto setkání od 28.2. desátek "který Ducha svatého seslal".

Diecézní setkání MM pro plzeňskou diecézi
V sobotu 22. 3. 2014 v budově Plzeňského biskupství na nám. Republiky v
Plzni v přednáškovém sále. Setkání bude probíhat v čase 8:00 - 16:30 hod.
Program: od 8:00 hod. registrace, 9:00-9:30 hod. přivítání, vstupní modlitba,
úvodní slovo národní a diecézní koordinátorky, 9:30-11:15 hod. přednáška
(přednášející a téma budou upřesněny), 11:30-12:30 hod. mše sv.,
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12:30-13:45
hod.
oběd,
13:45-14:15
hod. svědectví,
14:1515:30 hod. společná modlitba MM spojená s odevzdáním před vystavenou
nejsvětější svátostí, 15:30-16:30 hod. (lze i déle dle Vašich možností)
dokončení svědectví a závěrečné požehnání kněze. Pokusíme se zajistit na
celý průběh setkání příležitost ke sv. smíření.
Připojte se prosím k modlitbě novény za průběh tohoto setkání od 14.3.desátek "který Ducha svatého seslal".

Rekolekce MM a MO v Kroměříži
Víkend 28.-30.4. 2014 proběhne V. rekolekce v budově Arcibiskupského
gymnázia v Kroměříži. Téma: „Modlitby matek a Modlitby otců, to je
rodina, která se společně modlí, předává víru a slaví svátosti“.
Přednášejí: MUDr. Jitka Krausová, P. Lukáš Engelmann, P. Josef Červenka
Loňské ceny za ubytování: 1 noc s ložním prádlem 210,- Kč, spacák 175,- Kč.
Stravování: snídaně 36,- Kč, oběd 67,- Kč, večeře 44,- Kč. (může dojít k
navýšení vzhledem k ceně potravin a energií). Režijní poplatek pro každého
účastníka je 100,- Kč. Platí se vše až na místě. Spoléháme na vaši
zodpovědnost, když se přihlásíte, že i přijedete. Bližší informace k programu
na našich stránkách. Vyplněnou závaznou přihlášku pošlete nejpozději do 20.
března 2014 na email: faramorkovice@seznam.cz. Informace P. Josef
Červenka, tel. 731 621 105.

Diecézní setkání MM pro pražskou diecézi
V sobotu 5. 4. 2014 v Komunitním centru sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8,
Praha 13 - Nové Butovice (u stanice metra Hůrka) v čase od 14:30 do 18:00
hod.
Program: 14:30 hod. mše sv., slovo kněze (O. Šebestián), společná Modlitba
matek, prostor pro sdílení a dotazy, občerstvení, možnost svátosti smíření.
Budeme rády, pokud nám nahlásíte účast dopředu kvůli občerstvení, lze ale
přijít i bez ohlášení. Další informace – J.Kalendová, jkal@centrum.cz,
tel.: 606 811 986
Připojte se prosím k modlitbě novény za průběh tohoto setkání od
28. 3.- desátek "který Ducha svatého seslal".
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Vítáme nové modlitební skupinky v:
Šenově, Tuchlovicích, Luhačovicích, Šaraticích, Rájci-Jestřebí, Všechovicicích,
Zlíně, Velešíně, Semilech, Plzni, Sýrovicích, Sezamicích, Velkých Hrašticích,
Brandýse nad Labem, Hlušovicích, Praze-Hradčanech, Frenštátě pod
Radhoštěm, Popovicích, dvě skupinky v Žebráku a tři v Brně, Chýnově,
Zbýšově, Břidličné, Červeném Kostelci, Neratovicích, Spojilově, Křenovicích,
Praze-Hájích, Seničce.

Rekapitulace do vašeho diáře
Triduum 24. – 26. 1. 2014
Hromniční pouť 1. 2. 2014
Duchovní obnova MM na sv. Hostýně 7. - 9. 2. 2014
Diecézní setkání MM pro ostravsko-opavskou diecézi 8. 3. 2014
Diecézní setkání MM pro plzeňskou diecézi 22. 3. 2014
Diecézní setkání MM pro pražskou diecézi 5. 4. 2014
Rekolekce MM a MO v Kroměříži 28. - 30. 4. 2014
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HANSI
M. A. Hirschmannová, známá pod jménem Hansi, vyrůstala jako sirotek
německé národností v pěstounské rodině ve východních Čechách. Studovala
nacistickou střední školu a dosáhla vedoucího postavení v Hitlerově hnutí
mládeže. Systematické „vymývání mozku“, které zde podstoupila, zcela
vytlačilo víru v Boha, kterou si přinesla od adoptivní matky. Po válce se
dostala do zajateckého pracovního tábora, odtud utekla a podařilo se jí získat
azyl v Západním Německu. Během dramatického útěku ze zajateckého tábora
vnímala, že je nějakým nadpřirozeným způsobem ochraňována. Na své
nesnadné cestě životem přijala Ježíše jako Spasitele a Pána a po čase odešla
s rodinou z Německa do Spojených států. Ještě i tam trvalo dlouhou dobu,
než ji Bůh připravil a vychoval pro svou službu. Díky bohatým životním
zkušenostem mluví i píše s autoritou a s láskou ke svému Pánu, Ježíši Kristu.

Když jsem přečetla knihu Hansi, horečně jsem začala shánět další díly od této
autorky…Jedním dechem jsem přečetla Nemusíš zestárnout, Nestřílejte
prosím, už jsem zraněná a Nikdy nepůjdu sama. Jakmile jsem se dozvěděla,
že bude autorka těchto knih v Martině na Slovensku, okamžitě jsem volala
Janě P., aby si jela poslechnout její přednášku. Jana, ač knihy neznala,
poslechla mne a její nadšení pro Hansi bylo stejné jako u mne. Sdělila mi, že
Hansi bude ještě vystupovat v Praze. Neváhaly jsme a domluvily jsme si s ní
v Praze schůzku. Bylo to velmi srdečné setkání, jehož výsledkem byl slib
Hansi, že přijede v příštím roce na slovenskou konferenci MM do Svitu pod
Tatrami. Poprosila jsem ji, aby nám napsala několik slov do našeho časopisu.
Zeptala se mne, o čem by měla psát. Odpověděla jsem jí pouze: „ Vy nejlépe
víte, co by měly slyšet matky od vás“. Přinášíme vám nyní její poselství.
Růžena
Lásku, radost a pokoj vám, milované sestry v Kristu! Jaký dar z nebe je
modlitba, vždyť skrze ni nekřivíme Boží vůli podle tužeb naší duše, nýbrž

modlitba přivádí naši vůli v soulad s vůlí Boží, aby se Jeho dílo uskutečňovalo
v nás a skrze nás! Modlitba byla pro mne jako pro matku pěti dětí útočištěm a
nedovolila, aby bylo moje srdce zdrcené! Srdce milujícího Boha Otce odpovídá

s velikou něhou na matčinu modlitbu. Po nesčetných modlitbách u nohou
Pána Ježíše po mnoha let jsem se naučila novému nádhernému postoji.
Změnila jsem modlitby na chvály! Děkuji každý den za to, že moje děti jsou v
ruce Boha a On je povede K SOBĚ. Bůh je láska a ON je miluje mnohem víc,
než jsem já kdy schopna milovat i v těch nejobětavějších okamžicích mého
života! Bůh dává přislíbení: „Zachráním Vaše děti“. Naše vděčnost vyvýší
jméno Ježíš s ozvěnou do věčnosti! Sláva JEMU –Amen.
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Pohotovostní skupinka
Marie Hamříková, tel. 731 208 537; Václava Smejová tel. 777 610 919;
Anděla Suchá tel. 737 915 277; Mirka Prokopová tel. 724 510 727; Růžena
Fialová, tel. 608 618 822; Jana Pláteníková tel. 774 838 824; Jana Bartáková
tel. 774 706 626; Barbora Králíková tel. 775 642 385; Věra Papežová tel.775
062 460; Marie Ventová tel. 736 779 178; Marcela Krejčí tel. 737 983 691;
Noela Frolková tel. 605 131 548; Františka Dvořáková tel. 737 875 974;
Ludmila Králová tel. 732 935 010; Kamila Varmusová tel. 608 746 472; Janka
Pecherová, tel. 723 331 951; Marie Pietrasová, tel. 491 421 798; Marie
Stehlíková, tel. 723 490 967; Jitka Kořenková, tel. 728 063 676
Prosíme, obracejte se na pohotovostní skupinku pouze s prosbami
v urgentních případech. Dlouhodobé prosby nebo přímluvy v tíživé
životní situaci s důvěrou odevzdávejte ve svých mateřských
skupinkách. Pokud však z jakýchkoliv důvodů potřebujete
v modlitbě podpořit, můžete úmysl poslat také emailem na adresu
Hnutí MM (hnuti-mm@email.cz), kde pro tento účel v našem hnutí
slouží zvláštní modlitební skupina žen.
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Milé maminky, babičky i prababičky, duchovní i fyzické, přeji
Vám, ať naleznete pokoj, radost a lásku. Ať i tato doba
adventního čekání a následné radosti z Vánoc je cestou k
nalezení toho, po čem skutečně prahnou hlubiny vašeho srdce.
Vždyť co by nám prospělo, kdyby se Ježíš narodil v stáji
Betléma, ale nenarodil se v našich srdcích. „On přišel, abychom
měli život a měli jsme ho v plnosti“ (Jan 10,10). Kéž se
načerpané požehnání vlévá na Vás a Vaše drahé, to Vám ze
srdce přeje
Markéta
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