
PBJK (Pochválen buď Ježiš Kristus) drahý brat v Kristovi ,  
Konečne môžem oficiálne zverejniť aj fotky z modlitieb Chvál a svedectva Michala Szabu z Ilavy.(zdroj:zvjs.sk): 

 
Foto: väznica Ilava Dominika Marušinová (Gurbaľová) a Michal Szabo, ktorého svedectvo ste mohli čítať v NL č. 18 

Ako vidíte aj na prvej fotke Dominika hrala aj na doživotných trestoch, ako aj u žien na tretej fotke, pričom sme im 

hovorili samozrejme aj o Dismase. Poviem ti, že Dominika im svojím svedectvom a dobrotou rozochvela srdce. 

Foto vľavo: z Facebooku, kde Kristína píše Braňovi Letkovi o 

svojej osobnej skúsenosti, keď člen Dismasu začal požehnávať 

rodinám. Ako vidíte ľudia vonku sú schopní ti veriť. 

Foto vpravo: 

Pozrite sa, čo som 

videl na deťoch 

počas chvál. Sú to 

deti členov Dismasu 

a tie tričká si 

vytvorili podľa 

originálu s  malými 

úpravami na zadnej strane: ,,NEW Generation.“  V preklade: Nová 

generácia Dismasu. Vtedy mi napadla len jedna mišlienka a to, že nová 

generácia Dismasu už neskončí vo väznici. My sme teraz tí, čo máme zodpovednosť za svoje deti, za budúcu 

generáciu. Preto sa modlime, 

vychovávajme ich v láske ku 

Kristovi a hlavne buďme 

reálnymi príkladmi živej 

viery v Boha, ktorí to nielen 

hovoria, ale to aj žijú.  

Foto: z Hontfestu (Dudince), 

kresťanského festivalu, kde 

Jožko Štrbavý hovoril krátke svedectvo, zahral 2 piesne. Jedna z nich bola i naša hymna „Ježiš ty máš meno naj......“ 

 
Foto: po Jožkových piesňach som išiel hovoriť svedectvo o Dismase a o tom, že dnes sa za nich modlíte, lebo bola 

práve sobota. Ako som hovoril svedectvo, tak som zavolal na pódium Michala Straku (Ega), nakoľko som hovoril 

svedectvo, ako naposledy vo väznici v Ružomberku, kde sa modlil na kolenách za ich rodiny, manželky a deti a že 

pritom plakali niektorí odsúdení. Nielenže som im to ukázal, ale neostalo len pri ukážke. Reálne sme sa začali na 

kolenách modliť, ako už vidíte na fotografii. Počítam, že sa všetci modlili s nami modlitbu Pána (Otčenáš) a verím, že 

to bol krásny úvod pre Michala. Keby vidíte ako sa prekvapení ľudia pridávali k modlitbe bolo to úžasné a pokojné. 



 
Foto: tretia fotka z Honfestu, počas spoločnej piesne s Lámačskými chválami a Ega. Všimnite si biele tričká v predu. 

To boli všetko členovia Dismasu, bolo nás tam ozaj dosť a ja dúfam, že na 

ďalšom stretnutí Dismasu, kde sa konečne stretneme už aj s tvojimi 

príbuznými, ak Pán dá, nás bude opäť viac. Tu je info o ďalšom stretnutí.: 

dňa 11.10.2019 v športovej hale v Trenčíne. Bude to oficiálne druhé 

stretnutie celého DIMSASU. Skúste pozvať vaše rodinky. Sú srdečne 

pozvaný chodiť na také malé púte s bratským spoločenstvom v Duchu 

svätom. To sú aj tvoje vypočuté modlitby, keď tam prídu. Foto: plagát na 

žatvu v Piatok 11.10.2019 o 17,30 hod. A povedal im: „Žatva je veľká, ale 

robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju 

žatvu! Choďte“ Lk 10,1-3* Jn4,35 * Zjv14,15 * Mk4,29 * Mt9,35-37 * 

Mt13,39. Vstup je zdarma. Je to evanjelizačne zamerané, tak ak máte 

tennegera, dospievajúceho alebo manželky a rodiny-nech sa zoberú a prídu. 

Nech si spravia výlet. Teším sa na každého, kto príde. 

Už nejaký čas s prestávkami sa snažím ísť do ticha, každé ráno na 

kolená a prosím Pána o Jeho jedinečnú prítomnosť, aby som mal s Ním 

hlbší vzťah. Poviem ti, že skoro každý raz dostanem slovo na ten deň. 

Musím povedať, že nie vždy som z toho povzbudený, dosť často som 

zahanbený, že som si danú vec sám neuvedomil a Pán ma usvedčil 

z mojich chýb (hriechov). Prečo ti to píšem je fakt, že na každý deň by si 

mal mať čerstvé Božie slovo. Pýtaš sa prečo? Poznáš stať sv. písma Gn22,2 

kde Abrahám dostal príkaz obetovať svojho syna, svojho jediného syna 

(prečítaj si celú kapitolu Gn22). Teraz si predstav, že Abrahám bol poslušný Bohu a reálne aj išiel obetovať to 

najdrahšie, čo v živote mal a o čo prosil celý život. Ale v poslednej chvíli dostal slovo: Gn22,12 Nevystieraj ruku na 

chlapca a neubližuj mu! Krásne! Verím, že je správne mať bližší vzťah s Pánom a nielen pracovať na vinici každý 

deň, ale aj prísť sadnúť si k nohám a počúvať v tichosti .... len On a Ty. Bar2,12 Už si za tým? Chvála Pánovi!!! 

Foto nižšie: znovu väznica Ilava, tentoraz na konci augusta, presne 25.8.2019, okrem návštevy na doživotných 

trestoch a žien sme sa ešte pozreli aj na výstupný oddiel, nakoľko sa tam nachádza Štefan, ktorý bude žiadať o PP, čo 

by samo o sebe nebolo nič neobvyklého, ale práve tento odsúdený môže byť prvá ratolesť, ktorú môžu prepustiť na 

slobodu ...aj 

keď si odpykáva 

doživotný trest.  

 



Vedel si, že minulý rok sme začali robiť jednu službu, ktorá ma názov 

Anjelsky darček? Je to v podstate jedno, ale trošku ti priblížim túto službu pre 

teba. Väčšina odsúdených má doma deti a tieto deti bývajú na Vianoce sami, 

ďaleko od Ocka, nakoľko je vo výkone trestu. Lenže tieto deti majú tiež túžbu 

dostať od Ocka darček. Niektoré tomu nechápu, že Ocko je zavretý, alebo to 

nevedia. Ak chceš, aby sa to zrealizovalo,  potrebujeme k tomu len meno 

dieťaťa, najlepšie aj rok (aby sme vedeli vybrať vhodný darček) 

napr. Anička 6 rokov a ešte adresu, kam tento darček zaslať. Minulý rok sme 

poslali darčeky vyše 10 deťom. Foto: Lucka s manželkou do polnoci balili 

darčeky, aby detičkám prišli včas, lebo nás to napadlo až v decembri 2018 

a je to trošku zložitejšie, než to na prvý pohľad vyzerá.  Veľa odsúdených 

poďakovalo osobne, keď som ich navštívil vo väzení, ale prišli samozrejme aj 

poďakovanie formou listu. Tu vyberám jeden list, ktorý  prišiel 3.1.2019.: 
Foto: list od Jozefa, ktorý si už dlhé roky 

odpykáva trest. Stručne opíšem obsah listu 

a následne dám aj vysvetlenie od kaplána 

a pod.. Ako sme sa rozhodli, že skúsime 

túto službu rozbehnúť, napísali sme 

niektorým kaplánom, ktorí zisťovali záujem. 

No a kaplán Ľuboš Kaščák prišiel na jednu 

celu a povedal, že spol. Dismas ponúka 

takúto možnosť potešiť takouto formou jeho 

dedičky. A to je ten moment úvodu tohto 

prefoteného listu, kde Jozef píše, že sa 

pozeral na reklamu v televízore, kde videl 

deti rozbaľovať darčeky, nakoľko bol 

vianočný čas. Vtedy sa pozrel na obrázok 

svojich detí a ako sa modlil povedal týmto 

deťom, že Pán vám prostredníctvom ľudí 

pošle darček a v tej chvíli sa otvorili gátrové 

(celové) dvere a prišiel Pán farár (kaplán) 

s touto službou ,,Anjelským darčekom“. Na 

záver listu píše: ,,deti tancovali, radovali sa 

a verili, že Pán Ježiš Kristus im to poslal. 

No čo ti poviem môj brat plače mi srdce.“   

K darčekom sme pribalili aj pár slov:  
,,Krásne Vianoce Alenka, 
bol tu za mnou krásny Anjel z neba 
a ten mi dal pre teba tento nádherný 
darček. Je len tvoj. 
Veľmi mi chýbaš a môžem ti 
povedať, že sa za teba modlím 
a určite preto mi Ježiško poslal tohto 
Anjela, aby som ti mohol poslať toto 
prekvapenie a aby si vedela, že ťa 
mám veľmi rád. Tvoj Ocko“  A práve 

toto vetu budú mať aj v tomto roku vaše 

detičky, pribalené k darčekom. Len podotknem, že budeme určite posielať CD, LCH, Ego, Dominika a Bétel a ak sa 

ozvete skôr tak aj s venovaním.                     Svedectvo Jožka Šišku člen spol. DISMAS: 
,,Ahojte, volám sa Jožo a chcel by som sa s vami podeliť o skúsenosť, pri ktorej som si uvedomil akou mocou tento 

svet človeka ťahá ďaleko od Pána, až do priepasti... Počas môjho pobytu vo väzbe som sa na oddiely so zmierneným 

režimom stretol so spoluobvineným R.K. o ktorom by som vám chcel napísať... Keď som tam po 2 mesiacoch pobytu 

na „štandarde“ prišiel, modlil som sa na cele a prosil som Pána, že keď už som tu a vytiahol ma z „izolovaného“ 

štandardu, nech mi dá do cesty ľudí, že chcem ohlasovať Jeho slávu. Počas tejto modlitby prišiel do cely R.K, ktorý 

bol na zmiernenom už niekoľko mesiacov a hovorí, že počul, že sa vraj modlím. Odpovedal som mu, že ÁNO. Vravel 

mi, že sa môžem pomodliť aj s ním a jeho kamarátmi, veľmi ma to potešilo, že Pán hneď takto reaguje na moje 

prosby... Postupne sme sa začali modliť spolu každý deň o 20:00 v čase zjednotenia s celým spoločenstvom DISMAS, 



ktorého princípy sme si osvojili. R.K. bol veľakrát pre mňa povzbudením so svojou dôverou v BOHA OTCA. 

Vravieval mi, že BOH pre neho nie je nádej, ale je pre neho ISTOTA, čo ma neskutočne fascinovalo, lebo som si 

uvedomil, že je to 100% pravda!!! JEŽIŠ je moja ISTOTA, nie len nádej, ale 100% ISTOTA!!! To vo mne znie 

neustále už niekoľko mesiacov.... Modlievali sme sa v športovej miestnosti, R.K. veľa ľudí priviedol na modlitby so 

spoločenstvom DISMAS a nehanbil sa BOHA vyznávať. Počas väzby sa mu narodilo dieťa, pri narodení ktorého 

plakal a neustále o ňom i svojej partnerke hovoril a vyznával ako ich miluje. Tešil sa na deň, keď ho pustia za nimi. 

Veľakrát sme sa spolu rozprávali, aké má s nimi plány, ako sa chce o nich starať, že ich chce viesť k BOHU. Tak 

zapáleného človeka stretnete len málo krát... Keď mi Pán ukazoval, že moja cesta sa vo väzbe končí a vyvedie ma 

von, som si pripravil na večerné modlitby slová z Biblie (myslím, že to bola streda) a on si vytiahol Ž 142,8: Vyveď 

ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno! Na druhý deň mu prišlo uznesenie, že v pondelok ho prepúšťajú z väzby. 

Večer verejne svedčil, že BOH je jeho ISTOTA. Na uznesení preškrtol hlavičku a napísal si slovo, ktoré si vytiahol... 

Ja som bol o dva dni v piatok prepustený na slobodu. V pondelok išiel von aj R.K. Stretol 

som sa s ním asi o 2 dni, plánoval čo bude robiť, ako sa teší z dieťaťa a partnerky... 

Viackrát som s ním telefonoval a dopytoval sa ho na prácu, ale odpovedal mi vyhýbavo... 

Znovu som sa s ním stretol, pomohol mu ako som vedel... Len som začal mať pocit, že to nie 

je ten R.K., ktorý bol so mnou vo väzbe... Po komunikácii mojej manželky s jeho partnerkou 

vyšlo najavo, že jeho priorita je rýchlo zarobiť veľké peniaze, začal bývať v noci vonku, 

stretať sa s bývalými „kamarátmi“ až to vyústilo do odchodu od milujúcej rodiny... Spolu 

s mojou manželkou sme ho boli navštíviť na ubytovni, kde sme zistili, že sa vrátil k 

„radostiam“ tohto sveta a zanechal všetko čo vyznával... Veľmi si uvedomujem, aký sme 

krehkí a keď vedome nebudeme kráčať k Pánovi a svoj zrak upierať na Neho, Zlý (šampión) 

nás nástrahami - ako sú rýchle peniaze, závislosti, žiadostivosť, alkohol, drogy... rýchlo 

zlomí a oddelí od milujúceho Otca. Sám na sebe vnímam tieto jeho pokusy, ktoré mi ponúka 

šampión a vedome chcem zostať verný Ježišovi v každom čase. Pri R.K. som si uvedomil, 

že žiť vieru za múrmi väznice, keď je človek od tohto sveta pomerne izolovaný je „ľahké“, má veľa času na modlitbu, 

Božie Slovo, aspoň pre mňa to bolo také automatické ako dýchať... Vonku sa snažím vedome riadiť slovom, ktoré mi 

Pán dal, vtedy ako si ťahal aj R.K.., ja som si vytiahol toto: Heb 10,36: Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej 

vôle dosiahli prisľúbenie.  Žehnám Božieho Ducha každému, ktorý číta tieto riadky. Amen!“    Foto: Jožko Šiška 

K Jožkovému svedectvu by som rád pridal aj ja jedno s ktorým by som sa s tebou rád podelil. Pred cca troma 

rokmi ako sme mali Biblickú školu so spol. Dismas, prišiel k nám človek, ktorý sa javil, že kráča s Kristom. Veľmi sa 

mu u nás páčilo a bol s nami až do konca trestu (čo bolo už len 3 mesiace). Začnem, ale od začiatku, upozorňujem, že 

po práv. veciach sa môžu skutočnosti líšiť - ako u všetkých svedectiev. Za čo sa už vopred ospravedlňujem. Tento 

človek sa volá Peter a ako z jeho svedectva počas biblickej školy vysvitlo, mal dostať 3xkrát a dosť, teda výnimočný 

trest. Nakoľko sa stále modlil a odovzdával sa Pánovi, tak mu neuveriteľne prekvalifikovali trest a dostal ozaj 

smiešne mesiace, ktoré práve končil. Tento Peter, ako ďalej vyplynulo, pravidelne hlásal na celách, nehanbil sa za 

Pána, chodil na sv. omše a bol veľmi horlivý. Jediná vec bola, že vonku to bol človek bez peňazí a stáleho bývania. 

No aj napriek tomu sa zdal byť odhodlaný po ukončení výkonu trestu pokračovať v nasledovaní Krista, aj napriek 

tomu, že naposledy ako spravil skutok (ohavnosť), za ktorý si zaslúžil výnimočný trest, dostal už predtým zdvihnuté 

prsty od Pána. Nerešpektoval ich, ale a aj napriek tomu dostal poslednú šancu od Pána, lebo Boh je dobrý! Práve 

vychádzal znovu na slobodu, kde sa zaprisahal (ak to môžem tak napísať), že už to bude iné. Dostal sa na slobodu, e 

nič sme o ňom nevedeli, ale za dva mesiace bol jeden Peter na nástupnom oddelení. Bol to on, len hneď musím 

napísať, že to bol dosedieť starý trest. Dal som si ho zavolať a na spoločenstve som mu dal slovo, aby povedal 

chlapcom, aké to bolo vonku. Peter začal hovoriť: „Ako som vyšiel von, tak som sa modlil a držal, potom prišla 

bývala družka a začala ma bozkávať a ja som zosmilnil. Potom som začal piť a nakoniec som bral aj drogy.“ Potom 

padol na kolená a pred Bohostánkom plakal až do ukončenia. Viem, že to má ťažké, ako možno väčšina 

z odsúdených, ale poviem ti jedno. Niektorí dokážu žiť s Kristom za mrežami, ale sú ako levy v klietke, kde sú 

obmedzené na slobode. Ale ak vídu von do džungle, tak zrazu dostanú slobodu a všetko, čo bolo zakázané v klietke je 

zrazu dostupné a voľné. A to je pre niektorých veľký problém. Poviem ti, čo som Petrovi približne  povedal. Vieš Pán 

ti dal mnoho šancí a verím, že to teraz myslíš úprimne a búchaš sa do pŕs, že to znova nespravíš, ale si si istý, že to 

dáš? Viem, že sa to s Pánom dá, ale očividne si slabý. Vonku podľahneš žiadostiam a myslím si, že ak ťa ešte raz 

pustia náhodou vonku, tak ťa šampión vybaví tak, že už sa nedokážeš vrátiť z cesty späť. Čo je pre teba dôležité: 

fyzická sloboda, alebo záchrana duše pre večný život? Niekedy mám pocit, že pre niektorých bývalých odsúdených, 

by bola milosť, keby bol zavretý. Opýtam sa teba brat, čo by si ty povedal, bolo pre nich lepšie ostať vo väzení, alebo 

znovu sa čo najskôr dostať von? Skús sa podeliť so svojím názorom a napíš nám. 

Sv. omša bola za Dismas odslúžená v nedeľu 8.9.2019 a v mesiaci Október bude 24.10.2019. Musím 

podotknúť, že teraz v Septembri sa mi prvýkrát stalo, že som nenapísal požehnanie s Ikonou, ako darček 

k narodeninám. Je nás viac, ale pokiaľ mi nepošlete aspoň mesiac narodenia, tak to nedokážeme poslať.          



 
Foto: list od Norberta, ktorý dostal list od Radky, ktorá napísala svedectvo v NLč. 17. Možno sa pýtaš ako sa to 

mohlo stať, že mu napísala? Tak braček, ak dostanem listy, tak niektorí mi napíšu list, alebo pozdravujú napr.: Braňa, 

Dominiku, Ega, Radku... a ja im to následne skoro vždy obratom prepošlem. Ak mi naspäť odpíšu, snažím sa ti to 

preposlať, alebo ti odpíšu osobne. V každom prípade budú oboznámení či už odpovedajú, alebo sa neohlásia to 

nedokážem ovplyvniť. A aby som sa vrátil späť k listu, tak som rád, že Radka odpísala a aj to je svedectvo, že ľudia 

majú dôveru k ľuďom za mrežami. 

Foto: list od Vila, v ktorom ďakuje za 

živý kontakt prostredníctvom NL, čo 

som veľmi rád, lebo to je primárnym 

cieľom NL - zjednocovať členov 

a povzbudzovať ich. Ďalej píše, že NL 

číta na viackrát a tiež ho oslovujú 

myšlienky cirkevných otcov, čo som tiež 

veľmi rád, lebo je to výklad Božieho 

slova. Vilovi sa ešte páči aj úprimnosť 

ako aj nadšenie členov, pričom ako píše 

je to nákazlivé ☺ Braček poviem ti len 

toľko, že  je správne, ak ťa NL privedie 

k väčšej aktivite a horlivosti za Pána 

1Kr19,10a14. Samozrejme som rád, 

keď nás niekto takto povzbudí a utvrdí  

nás v tom, že to čo robíme pre bratov 

a sestry za múrmi väzníc má zmysel.  

Svedectvo Michala Krajca člen spol. DISMAS:,,V roku 2015 sme sa s manželkou dozvedeli radostnú správu. 

Po návšteve u lekára bolo potvrdene, že čakáme naše druhé dieťa. Začali veľké plány, nákupné šialenstvo a tipovanie 

pohlavia. Tešila sa cela rodina a čakali sme na každú návštevu lekára, aby sme videli novú fotku a info o zdravotnom 

stave. Začiatky boli bez problémov, ale v treťom mesiaci nám bolo oznámene, 

že dieťatko má nález v hlavičke. Boli to 2 veľké cisty, ktoré tlačili na mozog. 

Doktor nás poslal okamžite na odborné vyšetrenie do nemocnice, kde nám 

bola potvrdená diagnóza a odporúčaný potrat. Doktori vraveli, že čim bude 

dieťatko väčšie, tak cisty môžu prasknúť a poškodiť mozog a dieťa nedonosí. A 

ak prežije, bude postihnuté. Nastalo obdobie beznádeje, plaču a zúfalstva. 

Keď sme sa s manželkou modlili a riešili, čo bude ďalej, rozhodli sme sa 

odovzdať všetko Pánu Bohu. Ak bude postihnuté, vychováme ho s láskou . 

Odvtedy sme prestali riešiť celý priebeh.        Foto: Michal Krajc 

Týždne ubiehali, diagnóza nemenná. Pri poslednom vyšetrení pred pôrodom 

počas skenovania doktor krútil hlavou a odišiel preč. Po chvíle prišli ďalší 

dvaja lekári. Po dlhšom vyšetrení a debate lekárov nám ošetrujúci lekár 

oznámil... že nevie, ako je to možné.. ale cisty sa úplne vyparili a potvrdili mu 

to aj privolaní lekári. Vravel: ,,tam hore niekoho musíte mať.“ Po pár dňoch 

manželka porodila krásne dievčatko Karolínku, ktorá je úplne zdravá, bez 

žiadneho poškodenia mozgu. Pán Boh sa postaral o najkrajší zázrak v našom 

živote! Dokázali sme mu odovzdať naše dieťa s vierou (ako Abrahám odovzdal 

svoju situáciu s Izákom), že Pán sa o všetko postará. A postaral sa! Chvála Pánovi, lebo on je VŠEmohúci!!!“   

Osobne to potvrdzujem. Síce Karolínkinu fotku sem nadám, ale je to krásna slečna, ktorá už druhý rok chodí do 

škôlky. Dnes už Krajcovci čakajú 4 dieťatko, tak im žehnám spolu s Tebou a vyprosujem im Božiu pomoc a ochranu. 

Zapamätaj si braček, že diagnózu ti dajú doktori, ale Pravda je Kristus a jeho ranami bola Karolínka uzdravená! Iz53. 

Prehlasuj to nad svojimi blízkymi, o ktorých si už myslíš, že je to beznádejné a odovzdaj to Pánovi.  

     Toto svedectvo nie je náhodne, lebo viete, že práve 22. septembra 2019 je veľký Národný pochod za život 

(modlime sa). My sa nedáme oklamať! Viete, čo chcel vlastne spraviť šampión Michalovi K.? Chcel, aby on osobne 

dal dovolenie zabiť svoje zdravé vlastne dieťa. Chápeš to? To je už aká lož. On je otec lží Jn8,44! 

Najbližšie sa v priebehu mesiaca Dismas chystá do väznice s Egom (Sabinov), F6 (Leopoldov), Miťom Bodnárom 

(BB + DT) a repermi: Tow Meot (Martinom Dvornickým a Dávidom Janočkom), ( BB + DT a Kráľová). 



Príspevok Jožka Štrbavého člen spol. DISMAS:,,V nedeľu 1. 9. bol v Cabaji - Čápore 4. ročník Gospel festu. 

Svojím vystúpením nášho Pána chválili títo interpreti a skupiny: SLNKOM ODETÍ - je to 

domáci spevácky zbor detí za doprovodu akustickej gitary. VLADO REGAS - bol víťazom 

pesničkovej súťaže Gospel talent v roku 2016. Po ňom vystúpil MARTINDOM WORSHIP z 

Nitry. Bratislavský BCC WORSHIP asi netreba predstavovať. Bratislavákov vystriedal 

ružomberský KÉFAS, ktorých môžete poznať aj z komerčných rádií. Celé toto podujatie - 

výstižnejšie povedané chvály - ukončila ďalšia liptovská veľmi známa skupina TIMOTHY. 

Foto: Jožko s kapelou Kefas. Posielam ti aj nejaké zábery. Vyber tie, ktoré by mohli najviac povzbudiť mojich 

bývalých kolegov v ich terajšej ťažkej etape života. S členmi skupiny KÉFAS som sa nielen zmysluplne porozprával, 

ale aj odfotil. Máme spoločných známych... Dohodol som s nimi, že by boli ochotní ísť zahrať do ÚVTOS v 

Ružomberku. Michal, máš sa s nimi skontaktovať prostredníctvom ich oficiálnej stránky. Aby som nezabudol 

spomenúť - celé chvály boli popretkávané rôznymi 

svedectvami. Marián Lipovský líder a spevák z 

TIMOTHY spomínal aj Campfest, že kto z nás tam bol. 

Ukázal som mu zábery v mobile - usmial sa a bol milo 

prekvapený. S TIMOTHY sa mi nepodarilo odfotiť, 

nakoľko mali dosť  práce s balením aparatúry a cestu na 

Liptov. No a Božiu prítomnosť - tú bolo cítiť tak, že ste 

sa jej mohli dotknúť. Prečo píšem práve o tomto Gospel 

feste v Cabaji - Čápore? Veď v lete je na Slovensku veľa 

podobných, určite lepších a viac navštevovaných gospel 

festov. Iba preto, že toto bol (predpokladám, domnievam 

sa) jediný s číslovkou 4.  A aj naše spoločenstvo 

DISMAS je tu už štyri roky. Drahí bratia, sestry, 

sympatizanti, podporovatelia a všetci, ktorí patríte do 

tohto spoločenstva - nech vás požehná náš Pán, aby sme sa na ďalšej výročnej spomienke mohli stretnúť viacerí.“ 

Foto: Jožko s členmi Dismasu a s kapelou Kapucíni. Musím povedať, že Jožko je veľmi horlivý a minule som išiel 

s Braňom na pódium a Jožko bol hneď pod ním a modlitebnici, čo sa mali modliť za ľudí boli okolo neho a on im 

rozprával, rozprával. Chcel som napísať, že evanjelizoval, lebo im hovoril o Kristovi a aj o nás, ale oni už uverili. 

Proste sme sa len s Braňom pozreli na seba a usmiali sme sa, veď nie je to nádhera,  ak niekto uverí v Krista, žije tak 

a svoj život pretavuje do skutkov a je jedným z nás? Ešte dodám, že ak Pán dá aj Kapucínov prepašujeme do väznice. 

Chcem len pripomenúť všetkým členom Nábožného združenia sv. Jozefa na pomoc umierajúcim dennú 

modlitbu, ktorú sa treba každý deň modliť: Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny Márie, 

oroduj za nás a za tých, ktorí tento deň (noc) umierajú. Napr. ja sa ju modlím v kostole počas sv. omše ako sa 

spomína jeho meno a vtedy sa pozriem na jeho oltár, lebo viaceré kostoly majú jeho maľbu 

alebo sochu s ľaliou a vtedy si spomeniem a pomodlím sa túto modlitbu. 

 Príspevok Mareka Zachara člen spol. DISMAS:,, PBJK. "Vaše myšlienky nie sú moje 

myšlienky" hovorí Pán cez proroka Izaiáša. Priatelia, platí to nie len vtedy keď nás zastihne 

niečo, s čím sme nerátali, neplánovali, ale ako som sa presvedčil, aj pri dlhodobom postoji, až 

presvedčení. Jedným takýmto bolo u mňa navštevovanie odsúdených vo väznici. Keďže každý 

štvrtok som pracovne odcestovaný, prijal som presvedčenie, že tak to má byť a stretať sa mám 

iba s odsúdenými zo SSS. Keď som si však zlomil nohu a priestor sa otvoril i pre návštevu 

odsúdených z MxSS - mali by ste to vidieť. Toľko dôvodov prečo tam neisť som ani za celý rok 

neregistroval. Stalo sa - po modlitbe a odovzdaní toho do Pánových rúk som vo štvrtok 

vykročil. Nie som žiadny rečník,  takže téma (čo povedať) a spochybňovanie boli na mieste. Ale 

na mieste boli aj hladné duše po Pánovi, ich bázeň pred Ním a túžba po pravde ma zaskočili a 

nie raz mi vyšli slzy v ten večer pri myšlienke na toto stretnutie. Ďakujem vám bratia v Pánovi, 

človek si povie že ide povzbudiť, potešiť a Pán povie "ja Teba idem potešiť, povzbudiť". Priatelia iba toľko lásky sa 

zmestí do nášho srdca, nakoľko otvoríme srdce tejto láske. Nech je Pochválený náš Pán Ježiš Kristus.“ Foto: Marek 

Zachar 5.9. pred väznicou v Leopoldove, kde chodí ako laik pravidelne navštevovať a povzbudzovať odsúdených. 

 Foto v ľavo: 6.9.2019 

v kostole v Šuranoch, 

kde sa Braňo Letko, 

Jožko Štrbavý, Dismas 

a miestny kňaz modlili 

modlitby príhovoru za 

chorých(onkologických)  farníkov. Foto:7.9. Kláštor- farský deň a spol. DISMAS 
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Príloha č.20: 
Kráľovná včiel nevyletí z úľa nikdy sama, ale vždy s celým svojím sprievodom. Práve tak aj láska — kráľovná čností — 

nikdy nevchádza a neprebýva v srdci sama. Duša zasiahnutá láskou necvičí sa vo všetkých čnostiach naraz, nie vo všetkých 

jednako, nie všetky v každom čase, nie všetky na každom mieste. Spravodlivý je ako strom, zasadený na brehu rieky, ktorý 

prináša ovocie vo svojom čase. Ktorú dušu zavlažuje láska, tá donáša ovocie čností, a to každé vo svojom čase. Hudba sama o 

sebe je príjemná, rozveselí človeka, ale počas smútku je predsa len nemilá. Mnohí sa mýlia, keď sa chcú cvičiť len v jednej 

čnosti, a to pri každej príležitosti. Podobajú sa starovekým filozofom, z ktorých jedni sa chceli vždy smiať, druhí zas vždy 

plakať. Takí nepoznajú slová sv. Pavla: "Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi" (Rim 12, 15), a "Láska je trpezlivá, 

dobrotivá, nezávidí, nekoná ľahkovážne, nenadúva sa (1 Kor 13,4). (Saleský - Filotea)   

Čnosti možno rozdeliť do dvoch skupín. Sú čnosti všeobecné a zvláštne. Čnosti všeobecnej povahy, v ktorých sa treba 

najmä cvičiť, sú napríklad pokora, miernosť, striedmosť, mravnosť. Tieto čnosti nie sú také nápadné a nie sú navonok tak 

prenikavé ako napríklad nábožnosť, poslušnosť, udatnosť, veľkodušnosť. Jednako cvičenie vo všeobecných čnostiach je veľmi 

potrebné. Cukor je príjemnejší ako soľ, jednako soľ používame častejšie a všestrannejšie. Vo všeobecných čnostiach sa nemáme 

cvičiť len pre ne samé, ale nakoľko len možno v spojení s inými čnosťami. Takto sa zvyšuje ich krása a hodnota. Zo zvláštnych 

čností sa máme cvičiť najmä v tých, ktoré zodpovedajú nášmu povolaniu, a nie natoľko v tých, ktoré zodpovedajú len našej 

vlastnej záľube. Veľmi správne pokračovali apoštolovia, keď neopustili svoje povolanie kňazov a kazateľov pre starosť o 

chudobných, ale tú starosť preniesli na zvláštnych mužov, diakonov. Radšej zanechali starosť o chudobných, hoci je to veľká a 

vznešená čnosť, aby sa len mohli venovať svojej prvoradej povinnosti, totiž hlásaniu evanjelia a rozdávaniu nebeského chleba.  

Aj čnosti sú poburujúce a povznášajúce. Trpezlivosť, miernosť, sebazaprenie vedú nás vo svete ku pokoreniu. 

Veľkodušnosť, obratnosť, láskavosť prinášajú zas úctu a obdiv. Kto miluje podceňovanie a opovrhovanie, ten miluje svoje 

vlastné poníženie, a to je opravdivá kresťanská pokora. Iste by si chcela vedieť, ktoré pokorenia sú najväčšie a naj záslužnejšie. 

Sú to tie, ktoré sú najviac náprotivné našim náklonnostiam, a potom tie, ktoré sme si sami nezvolili, ale prýštia z povinností 

stavu a povolania. Sú manželky, ktoré by všetky pokorenia zniesli, len nie tie, ktoré pochodia z manželstva. Niektorá rehoľníčka 

by radšej kohokoľvek poslúchla, len nie svoju predstavenú. Najlepšie a najväčšie pokorenia sú tie, ktoré vyrastajú z vlastného 

životného okolia a prostredia. Svojvoľný výber pokorení ukracuje nás o mnoho zásluh. Kto nám dá milosť, aby sme milovali a 

porozumeli na nás doliehajúce pokorenia? Len Ten, kto pre naše vlastné povýšenie žil a umrel ako výsmech ľudstva a vyvrheľ 

svojho vlastného národa.(sv. F. Saleský - Filotea)   

Lk4, 31-37  Béda: Učiteľovo slovo má moc i vtedy, keď robí to, čo učí. Kto svoje hlásanie skutkami popiera, tým sa pohŕda.  

Lk4, 31-37  Cyril: A vhodne často primiešava medzi učenie náročné skutky. Lebo koho neuschopní k poznaniu rozum, 

toho podnieti videnie znamení; preto nasleduje: 33 v synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. 

Lk4, 31-37  Béda: Vyháňať zlých duchov môžu i svätí ľudia, no Božím Slovom. Len Božie Slovo koná zázraky vlastnou 

mocou.  

Lk4, 31-37  Teofylakt: Treba vedieť, že i dnes sú mnohí posadnutí démonmi: tí, čo plnia túžby démonov. Zúriví sú 

posadnutí démonom hnevu a tak podobne. Pán prichádza do synagógy, keď sa myseľ človeka sústredí. Vtedy hovorí démonovi, 

čo v nej prebýva: „mlč“ a on ho hneď vrhne do stredu a vychádza z neho. Nepatrí sa totiž, aby bol človek stále hnevlivý, lebo to 

je zvieracie, ani stále bez hnevu, lebo to je znakom necitlivosti. Treba kráčať strednou cestou a hnevať sa na zlé veci. Tam, do 

stredu, je hodený človek, keď z neho vychádza nečistý duch. 

Lk4, 38  Hieronym: Spasiteľ uzdravuje chorých niekedy na prosby, niekedy sám od seba a ukazuje, že pri chybách a 

chorobách vždy vypočúva modlitby veriacich a nezriedka dá poznať i tie, o ktorých vôbec nevedia, prípadne zbožne prosiacim 

odpustí i nepoznané, podľa žiadosti žalmistu: kto vie o všetkých svojich poblúdeniach? Očisť ma od chýb, ktoré si 

neuvedomujem (Ž 19,13). 

Lk4, 40  Cyril: Ako Boh síce mohol odohnať všetky choroby slovom, no i tak sa ich dotýka a ukazuje tak, že jeho telo 

dokáže liečiť, lebo je to Božie telo. Ako keď sa oheň priloží ku kovovej nádobe a odovzdá jej svoje teplo, tak i všemohúce 

Božie Slovo, keď sa skutočne zjednotilo so živým a rozumným chrámom prijatým z Panny, dalo mu účasť na svojej moci a 

nechalo ju cezeň pôsobiť. Aj nás nech sa dotýka, či skôr my sa dotýkajme jeho, aby aj nás oslobodil od chorôb duše a od útokov 

a pýchy zlých duchov; nasleduje totiž: 41 z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: Ty si Boží Syn. 

Lk4, 41  Béda: Zlí duchovia ho vyznávajú ako Božieho Syna a ako sa hovorí neskôr, vedeli, že je Mesiáš. Lebo keď ho 

diabol videl vyčerpaného pôstom, pochopil, že je pravý človek. No keď ho svojím pokúšaním nepremohol, zapochyboval, či to 

nie je Boží Syn. A teraz na základe mocných znamení buď pochopil alebo skôr pojal podozrenie, že je to Boží Syn. Nie preto 

teda presvedčil Židov, aby ho ukrižovali, že by ho nepovažoval za Krista alebo za Božieho Syna, ale nepredvídal, že mu jeho 

smrť poškodí. O tomto tajomstve skrytom od vekov apoštol hovorí: nik z kniežat tohto veku ho nepoznal. Veď keby ho boli 

poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy (1Kor 2,8).  

Lk4, 42  Ján Zlatoústy: Zároveň si aj všimni, že mohol všetkých pritiahnuť k sebe, i keby sa zdržiaval na jednom 

mieste. A predsa to neurobil, aby nám dal príklad, že máme chodiť a hľadať zatúlaných ako pastier stratenú ovcu a ako lekár 

prichádza za chorým. Uzdravením jednej duše bude môcť človek odstrániť tisíc hriechov. 

Lk4, 31-37  Béda: Učiteľovo slovo má moc i vtedy, keď robí to, čo učí. Kto svoje hlásanie skutkami popiera, tým sa pohŕda.  

Lk4, 31-37  Cyril: A vhodne často primiešava medzi učenie náročné skutky. Lebo koho neuschopní k poznaniu rozum, 

toho podnieti videnie znamení; preto nasleduje: 33 v synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. 

 Lk4, 31-37  Béda: Vyháňať zlých duchov môžu i svätí ľudia, no Božím Slovom. Len Božie Slovo koná zázraky vlastnou 

mocou.  

Lk4, 31-37  Teofylakt: Treba vedieť, že i dnes sú mnohí posadnutí démonmi: tí, čo plnia túžby démonov. Zúriví sú 

posadnutí démonom hnevu a tak podobne. Pán prichádza do synagógy, keď sa myseľ človeka sústredí. Vtedy hovorí démonovi, 

čo v nej prebýva: „mlč“ a on ho hneď vrhne do stredu a vychádza z neho. Nepatrí sa totiž, aby bol človek stále hnevlivý, lebo to 



je zvieracie, ani stále bez hnevu, lebo to je znakom necitlivosti. Treba kráčať strednou cestou a hnevať sa na zlé veci. Tam, do 

stredu, je hodený človek, keď z neho vychádza nečistý duch. 

Lk4, 38  Hieronym: Spasiteľ uzdravuje chorých niekedy na prosby, niekedy sám od seba a ukazuje, že pri chybách a 

chorobách vždy vypočúva modlitby veriacich a nezriedka dá poznať i tie, o ktorých vôbec nevedia, prípadne zbožne prosiacim 

odpustí i nepoznané, podľa žiadosti žalmistu: kto vie o všetkých svojich poblúdeniach? Očisť ma od chýb, ktoré si 

neuvedomujem (Ž 19,13). 

Lk4, 40  Cyril: Ako Boh síce mohol odohnať všetky choroby slovom, no i tak sa ich dotýka a ukazuje tak, že jeho telo 

dokáže liečiť, lebo je to Božie telo. Ako keď sa oheň priloží ku kovovej nádobe a odovzdá jej svoje teplo, tak i všemohúce 

Božie Slovo, keď sa skutočne zjednotilo so živým a rozumným chrámom prijatým z Panny, dalo mu účasť na svojej moci a 

nechalo ju cezeň pôsobiť. Aj nás nech sa dotýka, či skôr my sa dotýkajme jeho, aby aj nás oslobodil od chorôb duše a od útokov 

a pýchy zlých duchov; nasleduje totiž: 41 z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: Ty si Boží Syn. 

      Lk4, 41  Béda: Zlí duchovia ho vyznávajú ako Božieho Syna a ako sa hovorí neskôr, vedeli, že je Mesiáš. Lebo keď ho 

diabol videl vyčerpaného pôstom, pochopil, že je pravý človek. No keď ho svojím pokúšaním nepremohol, zapochyboval, či to 

nie je Boží Syn. A teraz na základe mocných znamení buď pochopil alebo skôr pojal podozrenie, že je to Boží Syn. Nie preto 

teda presvedčil Židov, aby ho ukrižovali, že by ho nepovažoval za Krista alebo za Božieho Syna, ale nepredvídal, že mu jeho 

smrť poškodí. O tomto tajomstve skrytom od vekov apoštol hovorí: nik z kniežat tohto veku ho nepoznal. Veď keby ho boli 

poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy (1Kor 2,8).  

Lk4, 42  Ján Zlatoústy: Zároveň si aj všimni, že mohol všetkých pritiahnuť k sebe, i keby sa zdržiaval na jednom 

mieste. A predsa to neurobil, aby nám dal príklad, že máme chodiť a hľadať zatúlaných ako pastier stratenú ovcu a ako lekár 

prichádza za chorým. Uzdravením jednej duše bude môcť človek odstrániť tisíc hriechov. 

Mt15, 21-28  Tomáš: Tu si všímame veľkú Kanaánčankinu vieru. Keď ho nazýva Pánom, verí, že je Boh, a keď 

Dávidovým synom, že je človekom. Nežiada nič akoby za zásluhy, vymáha si len Božie milosrdenstvo, keď hovorí: „zmiluj sa“. 

A nehovorí: „zmiluj sa nad dcérou“ ale „zmiluj sa nado mnou“. Dcérina bolesť bolí i matku. A aby ho väčšmi pohla k súcitu, 

rozpráva mu celý svoj žiaľ; preto nasleduje: dcéru mi hrozne trápi zlý duch. Odhaľuje tak pred lekárom rany, veľkosť i povahu 

choroby. Veľkosť slovami: „veľmi trápi“ a povahu: „zlý duch“.  

Mt15, 23  Hieronym: Nie z farizejskej pýchy či z tvrdosti zákonníkov, ale aby sa nezdalo, že sa protiví vlastnému 

príkazu: „k pohanom nezabočujte“. Nechcel totiž dať zámienku nactiutŕhačom a úplnú spásu pohanov zachovával na čas 

utrpenia a zmŕtvychvstania.  

Mt15, 24  Hieronym: Nehovorí to, akoby nebol poslaný k pohanom, ale v prvom rade bol poslaný k Izraelu, aby až 

neprijmú evanjelium, právom sa prešlo k pohanom.  

Mt15, 25  Ján Zlatoústy:  Preto ani nepovedala: „požiadaj či popros Boha,“ ale: Pane, pomôž mi! Čím väčšmi žena 

prosila, tým väčšmi on odopieral. A Židov už nevolá ovcami ale deťmi a ju psom; preto nasleduje: 26 on jej odpovedal: Nie je 

dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. 
Mt15, 26  Tomáš:  Deťmi sú Židia splodení a chovaní Zákonom v úcte k jednému Bohu. Chlebom je evanjelium, zázraky a iné veci,  ktoré 

patria k našej spáse. Nie je teda vhodné vziať ich deťom a dať pohanom (ktorí sú psami), dokiaľ ich Židia neodvrhnú. 

Mt 15,26  Remígius: Deťmi Pán nazýva patriarchov a prorokov onoho času. Stôl značí Sväté Písmo, odrobinky najmenšie 

prikázania alebo vnútorné tajomstvá, ktorými sa živí svätá Cirkev, a kôrky telesné príkazy, ktoré zachovávajú Židia. A spomína sa, že 

odrobinky sa jedia pod stolom, lebo Cirkev sa pokorne podrobuje plneniu Božích prikázaní. 

Mt15,26  Raban: Šteňatá však nejedia kôrky, ale odrobiny z chleba, ktorý majú deti. Lebo tí, čo sa obrátili k viere, keď predtým mali 

medzi pohanmi pohŕdanie, nehľadajú v Písmach povrch litery, ale duchovný zmysel, aby vďaka nemu pokročili v dobrých skutkoch. 

Mt15,27  Ján Zlatoústy: A všimni si ženinu rozumnosť. Neodvážila sa mu protirečiť, netrápi ju chvála iných, ani sa neurazila,  že je 

hanobená; preto nasleduje: 27 zaiste, Pane, vravela ona, ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. On povedal: „nie je 

dobré,“ ona na to: „zaiste, Pane.“ On volá Židov deťmi, ona pánmi. On ju nazval psom, ona to rozšírila o psie postavenie; ako keby povedala: 

„ak som pes, nie som cudzia. Nazývaš ma psom, tak ma kŕm ako psa. Nemôžem opustiť stôl svojho pána“.  

Mt15,27Hieronym: Prejavuje sa tu podivuhodná viera, trpezlivosť a poníženosť tejto ženy.Viera,lebo verila,že jej dcéra môže byť uzdravená; 

trpezlivosť, lebo vytrvala, hoci jej modlitby boli toľkokrát prehliadané, a poníženosť, lebo sa prirovnáva nie k psom, ale k šteňatám. „Viem, 

že si nezaslúžim chlieb, ktorý je pre deti, že nemôžem prijímať potravu v celku, ani že nemôžem sedieť pri stole spolu s otcom. Uspokojím 

sa však so zvyškami pre šteňatá, aby som cez skromné odrobiny došla k celému veľkému chlebu. 

Mt15,28  Hieronym: Podivuhodný obrat vecí. Kedysi bol Izrael syn, my psi. Zmena viery však mení poriadok pomenovania. O nich sa 

neskôr hovorí: obkľučuje ma svorka psov (Ž 22,17), a my sme spolu so ženou počuli: tvoja viera ťa uzdravila (Mt 9,22). 

Mt15,28  Raban: Tá sa právom nazýva veľkou. Lebo pohania neboli nasiaknutí Zákonom ani poučení rečami prorokov, a tak len čo 

začujú ohlasovanie apoštolov, hneď ho poslúchajú a zaslúžili si dosiahnuť spásu. A ak Pán nedá spásu hneď pri prvých slzách prosiacej 

Cirkvi, nemáme si zúfať či prestať prosiť, ale väčšmi sa oddať modlitbám. 

Mt15,28  Augustín: Keď lieči stotníkovho syna aj dcéru kanaánskej ženy bez toho, aby k  nim šiel domov, značí to, že pohania,  ku 

ktorým neprišiel, budú spasení jeho slovom. A keď sú deti uzdravené na ich prosby, treba tu chápať osobu Cirkvi, ktorá si je sama sebe 

matkou i deťmi. Lebo matkou sa spoločne nazývajú všetci, z ktorých pozostáva Cirkev, a jednotlivo sa nazývajú jej deťmi. 

Mt15,28  Raban: A ak má niekto svedomie znečistené špinou nejakej neresti, má dcéru, ktorú hrozne trápi zlý duch. A ak niekto 

zohyzdí morom hriechov dobro, ktoré spravil, má dcéru, ktorú sužuje zúrivosť nečistého ducha. Preto sa nevyhnutne musí utiekať k 

modlitbám a slzám a žiadať svätých o príhovor a o pomoc.  

Pápež František: Trest smrti je závažným porušením práva na ŽIVOT. V súčasnosti už existujú aj iné prostriedky na to, ako 

ochrániť všeobecné dobro a postarať sa o bezpečie druhých. Na druhej strane, zločincov nesmieme obrať o príležitosť a čas k OBRÁTENIU 

a konaniu POKÁNIA. 
Všetci máme vášne. Ale buď opatrný, ovládaj ich. Vášne sú dobré na udržanie mnohých vecí, ale ak nie si schopný svoje vášne 

ovládať, budú oni ovládať teba. ZASTAV sa. Vyhraď si denne päť minút na SPYTOVANIE svedomia. Nevyčkávaj s OBRÁTENÍM. Týchto 

päť minút na konci dňa pomôže premýšľať a neodkladať zmenu srdca a obrátenie sa k Pánovi. 

 Svet potrebuje vidieť v Pánových učeníkoch prorokov, odvážnych ľudí, ktorí vytrvalo odpovedajú na povolanie kresťana. 


