
 

PBJK  brat (Robo), 

Poznáš ho? Ferko H. z Leopoldova bol na tejto akcii a bolo to výborné! Ako dohrali, išli slúžiť ešte na jednu akciu 

pre spoločenstvo Joel, a tam ako povedal Braňo, všetci do posledného plakali, keď Ferko hovoril svoje svedectvo.  

Toto ešte len začína a čaká aj na teba i spolubratov v spoločenstve Dismas. Pán ťa volá, Pán si ťa vyvolil už v lone 

(ž139,13 + Iz49,16) vašej matky, aby si prinášal svedectvo v pravde (Jn5,33). Buď verný a dá ti po čom tvoje srdce 

túži. Pozri sa bližšie, je to policajná akcia. 

Pán si ťa dlho budoval, ale diabol nespí a bude ťa tlačiť stále do pýchy, ale ty neustúp, ponižuj sa a slúž všetkým( 

Mk9,35+k tomu Rim9,16)!,. Slovo pre teba: Mt 5,8 

Vždy sa modlíme za to kam ideme ako aj za odsúdených, u ktorých sme už boli, aby im Pán otvoril srdcia a aby im 

dal klíčiť (1Kor3,6) aby prinášali ovocie(Jn 15,16+ Rim 7,5 + 1Kor 9,7+ 2Kor9,6 + Gal 5,22 + Ef 5,9 + Kol 1,6Kol 

1,10 + Hebr 12,11 + Hebr 13,15 + Zjv 22,2!!!Amen!!!. 

Tu je zoznam akcií vo väzniciach čo boli resp. aj akcie čo sa chystajú a sú už predbežne schválené: 

Braňo: 

5.7. Leopoldov SSS 

6.7. BB doživotné- dnes keď píšem list 

 
11.7. Ilava doživotné 

/* 

Akcie vo väzniciach: 

14.6.- Braňo- Leopoldov- doživotné 

17.6.2018 Lamačské Chvály - Levoča -ženy 

22.7. Betel dievčatá- BB mesto- väzba + MxSS 

22.7. Betel dievčatá- BB Kráľová 

12.8. Čenakolo-svedectvá a divadlo milosrdný samaritán- Sučany - ženy + mladistvý 

/* 

Beckov (stretnutie pre príbuzných): VS Dismas bude mať, ak Pán dá, svedectvo! 

8. 9. -14:30 - 20:00  

/* 

Chvály: 

Levice- Leto na hrade | 30. júna 2018  od 13 hod. (foto Fero) 



Campfest od 3.8.2018 do 5.8.2018 v Piatok o 21,30 hlavné pódium - všetci odsúdení, ktorí prídu, budú vyzvaný na 

svedectvo. 

/* 

modlitby 24 hod.: 

23.6.2018 -7.7.,21.7., 4.8.,18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11, 8.12., 22.12.2018 

EGO v base v Leopoldove na stránke http://www.zvjs.sk/index.php?news=2363 

ešte  bol Ego aj v Ilave: tu sa modlíme modlitbu Pána-Otče náš. Všetci čo sme išli do väznice, bolo tam toľko ods., 

že to som nevidel, šliapali si ako keby po hlavách. Neuveriteľne! Ego má taký istý náramok, ako vidíš u Fera na 

obrázku a mal ho už v Leopoldove a doniesol si ho aj do Ilavy. A na moju otázku či si ho dal teraz pred vstupom do 

väznice odpovedal, že od Leopoldova si ten náramok nedal dole. A to mi potvrdili aj ľudia, čo ho sledujú na 

instagrame a pod. V klipoch proste takto svedčí o Ježišovi s náramkom na ruke. Chcem ti len povedať, že ten 

náramok máš u mňa schovaný a po prepustení je tvoj! 

Ilava : http://www.zvjs.sk/?news=2349 

 

najbližšie ide EGO do Košíc Šace 22.7.2018 

Nehnevaj sa na sekretára Dismasu, keď hneď neodpisuje, lebo šampión mu kradne čas. Odvtedy ako sa mu dala táto 

funkcia posielať listy, hneď naňho začal útočiť cez rôzne situácie napr. hneď mu vyschla studňa a potom banality 

ako výmena žiarovky, ktorá mu na aute normálne trvá 5 min a teraz 2 hodiny, no samé blbosti. Podstatné je, že jeho  

manželka ho podporuje a on si vyberá viackrát teba  alebo bratov a píše  ... má to ťažké, tak buď prosím trpezlivý s 

odpoveďami od neho. Radšej mu píš ty aj viackrát, lebo ako sám hovorí,  je naozaj veľmi povzbudený tvojimi 

listami. A preto nehnevaj sa, ale modli sa. Viem, že sa nehneváš, ale nie všetci v spoločenstve sú tak ďaleko na 

ceste ako ty(1tim 4, 12-16)!!!  

Ukončím to veľkou pravdou: Naplnením zákona je láska. (Rim 13,10) 

ďakujem Bohu za teba braček ako i za všetkých bratov, ktorí kráčajú a budú kráčať k nášmu spasiteľovi Ježišovi 

Kristovi 
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