
PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus) drahý brat v Kristovi,  

 
Fotka: časť listu od doživotne odsúdeného. Musel som to sem dať, lebo ma to zasiahlo veľmi. Ak sa ti dá skús  si to 

viac krát prečítať, týka sa to každého z nás. A koniec ma úplne dostal: ,,K úspešnému doručeniu pozvánok 

k adresátovi na okraji spoločnosti–väzňom. A ozaj odsúdený je pre svet na okraji spoločnosti na okraji, kam máme ísť 

my! Lk14,15-24*Mt22,1-14. Rozjímaj o tomto slove 15 min. Braček, Pán si ťa vybral a chce, aby si vstúpil. 

 
Fotka: priamo z natáčania Úsmev ako dar v Bratislave. V minulom Nl č.25 som ti o tom trošku spomínal, ale nakoľko 

sme už ukončovali práve daný Nl, tak som sa rozhodol ukázať ti pár fotiek, ako sme zaživali pri tomto vzácnom 

projekte. Osobne musím napísať, že tam bolo veľmi veľa detí z domovou a samozrejme aj minister, biskup Haľko 

s ktorým som sa chvíľku rozprával a hovoril som mu o Dismase. Najviac ma však dojala jedna udalosť, keď som 

zbadal dve malé detičky - dievčatko malo plyšového medvedíka cca 2 roky a druhé dievčatko plyšovú mačičku asi 3 



roky. Ako prechádzali okolo mňa ,tak som sa spýtal jednej ženy, ktorá tam usádzala ľudí a spýtal som sa, či ich 

pozná, lebo boli veľmi pekné. A ona mi povedal, že to sú dievčatká z detského domova. Vtedy ma to zasiahlo priamo 

do srdca - to ti poviem. Nevysvetliteľná ľútosť, ako takéto krásne Božie princezné, boli sami bez Ocka a mamičky. 

Trhalo mi srdce. 

 
Fotka: na pódiu s LCH a stotník    Fotka: na pódiu s LCH, Ego a stotník 

Krásnu pieseň natočili, odporúčam si vypočuť, ak ju samozrejme vôbec zaradia do programu na Štedrý večer. Ešte by 

som napísal jednu vec, ktorá sa mi stala, keď som sedel v hľadisku medzi ľuďmi. Videl som jedného chlapčeka asi 4 

roky, ktorý sa už nejaký čas pohyboval v hľadisku pozeral, obzeral a potom si sadol a vtedy si ho všimla aj 

usporiadateľka a prišla za ním a opýtala sa ho s kým tu je a on odpovedal, že s rodinou. A ona znovu a kto mamička, 

otecko? A ten chlapček povedal, že s ujom. A vtedy mi to prišlo, že prečo sa ho tak pýtala, lebo ujo znamená, že 

z nejakého detského domova. Čo k tomu povedať... . Veľká ľútosť, ale ďakujme Ockovi, lebo takto viac môžem 

pochopiť odsúdených, lebo väčšina vyrastala minimálne bez jedného rodiča, alebo v detskom domove. Modlime sa za 

nich bratia.  

Dňa 20.11.2019 sme sa vydali hneď ráno do Prahy, kde bolo spol. Dismas pozvané do Senátu Parlamentu ČR za 

účelom "Koncertu s rozhovory na téma vězeňství 5 Tváří zdi". Musím povedať, že žiadnych Slovákov som tam 

okrem nás nevidel. Minulý rok, ak si pamätáte sme boli tiež pozvaný do Senátu Parlamentu ČR (NL č.5) a (NL č.12). 

 
Fotka: rozhovor s brigádnym generálom Mgr.Simonom Michailidisom, námestkom GR väzenskej služby v ČR. 

V strede je Slávek Černý,, v vzadu v ľavo v čiernych tričkách sú odsúdení z väzenskej kapely Wsede z väznice Kurím.  



 
Fotka: Jožko Šiška, kpt. Mgr. Michal Libant , Ing. Daniel Fajfr, M.Th., bývalý předseda Rady CB a bývalý předseda 

Ekumenické rady církví v ČR a nakoniec 

Mgr. Ján Suchánek z väznice Rýnovice. 

Pred spoločným ekum. stretnutím. 

 Fotka: Jožko Šiška natáčal skupinu 

odsúdených z kapely v ,,Wsede“ a s nimi 

spievali aj detičky odsúdených, ktoré boli 

pozvané na toto podujatie. Moderátori sa 

týchto detí pýtali dosť ťažké otázky, 

pričom jedna z nich bola ako znášajú 

situáciu, keď jeden z rodičov je zavretý vo 

väznici. To ti už sem, ale písať nechcem. 

Len si uvedom, ako pracuje šampión, ktorý 

navádza na hriech.* 1Jn3,4 * Jak1,15  

Bol to požehnaný čas, nakoľko tam boli 

čelný predstavitelia väzenstva v ČR a tiež 

kapláni ČR, s ktorými som sa rozprával 

o spol. DISMAS jeho fungovaniu 

a prepojenosti v jednote s členmi Dismasu 

v České republike. 

Fotka: najviac ľudí v histórii 

8 000 ľudí na štadióne Ondreja 

Nepelu v Bratislave počas 

večernej evanjelizácie Godzone 

a cez celé pódium nadpis:,, IDE 

O  JEDINNÉ  MENO  JEŽIŠ“  

Fotka v pravo: DISMAS na 

zimnom štadióne  



Fotka: Modlitby chvál v Empírovom divadle v Hlohovci v sobotu 23.11.2019 počas modlitieb chvál, ktoré viedla 

kapela Betel a ich zvukár Majo M.. Najbližšie zavítajú za 

múry väzníc do Dubnice nad Váhom. 

Po ukončení chvál v sobotu bolo zorganizované  

spoločné stretnutie spol. Dismas u Jakuba Kosáka 

a v programe bolo okrem zhodnotenia 

predchádzajúceho obdobia  aj čítanie listov. Fotka v pravo: spol. DISMAS počas čítania listov, sú to ozaj poklady, 

ktoré nám píšete. Jedinečné a originálne! 

Teraz by som priniesol svedectvo Richarda: 

 
Fotka z listu zo dňa 31.5.2016 



Teraz ti priblížim Richarda z môjho pohľadu: Keď som začínal biblickú školu v roku 2015 v Leopoldovskej 

väznici, tak sme potrebovali ešte jedného dobrého gitaristu na hranie kresťanských piesní. Doporučili mi ,,majstra 

sveta,“ ktorý bol veľmi vlažným kresťanom, ak to tak môžem povedať. Hral sa na veľkého ,,ganstra“, všade bol, 

všetko videl. Aj napriek tomu som ho oslovil a nakoľko nemal problém stretávať sa aj pri Božom slove a hrať žalmy, 

tak sme ho pravidelne začali pozývať na naše stretnutia. Ako čas plynul po pol roku pravidelného stretávania som sa 

ho spýtal, ako je na tom, či jeho vzťah s Bohom pokročil. A on mi len odpovedal, že to nerieši a že sem chodí len 

preto, že môže vypadnúť z oddielu a hrať na gitare, lebo to ho veľmi baví. V tom prípade som sa ho viac nepýtal na 

tieto veci. Dva týždne pred výstupom do civilu mi prišiel povedať niečo, čo ma veľmi prekvapilo. S pokornou tvárou 

mi povedal, že je bezdomovec, narkoman a keď je vonku, tak kradne, má hepatitídu typu ,,C“ a počas výkonu trestu 

nemal peniaze ani na to, aby sa išiel dať preliečiť do nemocnice v Trenčíne. A jedným dychom povedal, že má 

peniaze len na cestu do Bratislavy a tým, že sa nemá, kde vrátiť tak ... Vedel som, čo chcel povedať, ale povedal ešte 

jednu vec na záver a to v kontexte: nech mi teraz pomôže ten váš Boh. Prenikla ma zodpovednosť a hneď sme sa 

modlili za neho a odovzdávali sme to Ježišovi, nech to On vyrieši. Prišiel deň výstupu a namiesto toho, aby išiel do 

Bratislavy, tak cestoval za posledné peniaze až do Viedne. Keďže vedel po nemecky, chcel si tam nájsť prácu. Po 

celom dni hľadania však nijakú prácu nenašiel. Viete, keď vidíte vychudnutého narkomana s potetovaným 

telom, práve prepusteného z väznice, tak jeho šance zamestnať sa sú mizerné, čo si aj uvedomoval. Vtedy si 

spomenul na Braňa Letka, ktorý im povedal počas návštevy vo väzení, že ak pôjde niekto do civilu nech mu zavolá, 

resp. napíše na Facebook a on sa bude snažiť v rámci možností pomôcť. Našťastie si na túto možnosť spomenul 

a napísal. Potom sa telefonicky s Braňom spojili a modlili sa spolu. Braňo mu žehnal a nakoniec mu povedal, že nech 

ešte raz zavolá a spýta sa na prácu. Vo veľkej frustrácii a v koncoch vytočil číslo a ako začal rozprávať, tak na konci 

sa ozval hlas, že môže kľudne po slovensky rozprávať, lebo tam pracujú zväčša Slováci a od vtedy má prácu. Po 

nejakom čase dostal zázračne od Pána aj vlastné bývanie, keď nečakane dostal dom. Keď som s ním naposledy 

rozprával, tak pracuje v Inchebe v Bratislave a snaží sa žiť a kráčať po Kristovej ceste v čistote.   

No a tu by som už doplnil aj svedectvo 

o skutočnosť , ktorá sa stala 14.11. a 21.11.2019.  

Počas natáčania Úsmev ako dar v Inchebe 

v Bratislave som sa stretol aj s Richardom P. s NL 

č.25 (viď foto s NL) a počas rozhovoru spomenul, 

aké je to ťažké, keď človek sedel (nálepka na čele 

som bývalý odsúdený), lebo práve v ten deň boli previerky ohľadne 

zabezpečenia jednej veľkej akcii OSN, alebo také niečo z ministerstva 

v Inchebe a bol to špeciálny balík peňazí navyše k výplate a išlo o sumu 

až 800€ za víkend, ale ako som už spomínal pred pár mesiacmi sedel 

a nemá ešte všetky staré prípady ukončené. Vravel, že to s ním ešte 

vyzerá dosť zle a na základe týchto informácii samozrejme neprešiel. 

Osobne to podľa mňa bolo viac ako jasné.  Ale viem, že človek po 

väzení potrebuje každú korunu aj keď, ako hovorí Richard platia 

v Inchebe slušne. Tak ako sme sa pozdieľali som ho povzbudili a hneď 

sme sa za to aj pomodlili, lebo Boh je väčší ako tento problém a to len 

šampión kradne. Povedal som mu len buď verný a neprestávaj. 

A rozlúčili sme sa. No a tu ti ukážem, čo poslal za pár dní na facebook, 

viď foto. Pozrite, ako to dopadlo po modlitbe, lebo Ocko (Boh) mení 

rozhodnutie a On sa oslávi tam , kde sme my už skončili a myslíme si, 

že je to definitívne stratené. Tak zrekapitulujme si to 1) nedostal 

zákazku z ministerstva, lebo nemohol prejsť cez previerky, lebo sedel 

a má ísť sedieť. Výsledok: Nakoniec mu prišiel mail, že prešiel. Za 2) 

pripočítali mu nejaké zločiny a prečiny a už teraz to vyzerá, že to bude 

nad jeho očakávania a za 3) ho v práci ešte aj povýšili a spravili ho 

vedúcim. Toto je náš Ježiš. ON je Pán Pánov a Kráľ Kráľov! Možno 

niekedy pochybuješ , ale hovorím ti: Dôveruj mu . obráť sa na Neho 

odovzdaj mu svoju rodinku, známych deti, rodičov aj svoje PP a On sa 

už postará! A poviem ti to jasne braček: ,,vždy, ale vždy robí v dennej tvojej situácie pre teba to najoptimálnejšie“. 

V preklade to znamená, že v každej tvojej situácie, nech sa už rozhodneš akokoľvek, tak vždy v každom čase robí pre  



teba v danej chvíli len to najlepšie. Chápeš? Ukážem príklad:  

 
Fotka: z časti listu od Roba, ktorý píše, že mal túžbu zasvätiť sa, keď bol ešte malý a potom to sľúbil aj Bohu, keď bol 

prepustení na PP, ale nič z toho nedodržal a nakoniec skončil na doživotných trestoch a práve tam ho Pán znovu 

povolal a dal mu to najlepšie v jeho danej situácie a ja mu to verím, že to bolo práve spol. DISMAS. 

 
Fotka vyššie: prednáška o spol. DISMAS na strednej škole v TT počas siedmych vyučovacích hodín. 

Dátum sv. omší: odslúžená dňa 27.11.2019. Najbližšie sa chystáme ak Pán dá 1.12.2019 

do väznice Dubnica nad Váhom , 7.12.2019 väznice Mirov ČR (po 3 rokoch, tak sa 

modlite), 8.12.2019 väznica Sučany ženy + mladistvý) a 15.12.2019 väznica Ilava muži, 

ženy + doživotné. Fotka: DISMAS v BA u Ega s Rytmusom, pri natáčaní nového albumu 

REAL NEWS. Na fotke to vyzerá dobre, ale niečo sa stalo, ale už to nestihnem napísať tak na 

budúce. Len poviem toľko, že sme s Michalom(Egom) natáčali svedectvo na nové CD 

s Lámačskými Chválami, kde bude mať Ego dve spolčené pesničky a pôjdeto do všetkých 

väzníc. Tak Dúfam, že to vide a poviem ti, že Pán to neskutočne vybavil.  

Slovo na záver: *1Kor 1, 27-29  Ale Boh si vyvolil, čo je vo svete bláznivé, aby zahanbil múdrych; Boh si vyvolil, 

čo je vo svete slabé, aby zahanbil silných;  Boh si vyvolil, čo je vo svete neurodzené a čím sa pohŕda to, čo nie je nič, 

aby obrátil na nič to, čo je, aby sa nijaký človek nemohol pred Bohom vychvaľovať. (Botekov preklad) 

Dňa 30.11.v sobotu sme do modlitieb, mimoriadne, pridal úmysel za Matúša Marcina, exocistu. Ďalej dňa 7.12.2019 

v sobotu bude oficiálny úmysel: vytrvalosť pre väzňov a silnú vieru. Dňa 14.12. bude oficiálny úmysel: milosť lásky 

pre naše rodiny. 
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