
PBJK brat (Dušan), nech je vyvýšene meno Ježiš vo všetkom čo robíš a Jeho sláva. Neustále musíme ďakovať za 

všetko čo nám dáva.2Sol2,13 * Flm4 * 1Kor1,4 * Ef5,20 * 1Sol1,2 * 2Sol2,13 Vždy rozjímaj nad Božím slovom 30 

min. v tichosti Zapamätaj si 5 spôsobov boja proti diablovi: 1.  sv. spoveď, 2. sv. prijímanie, 3. pôst ( v Stredu a Piatok 

o chlebe a vode), 4. modlitba sv. ruženca a po 5. čítanie sv. písma. Celý júl sa navštevovali väznice hlavne doživotné 

tresty s Braňom, potom povzbudzoval aj Ego  aj dievčenská kapela Bétel. Pripnem nejaké fotky z portálu zvjs.sk, lebo 

vnímam, že lepšie je sa pozerať.  

 
Doživotné Ilava  a čakanie na svedectvo o Dismase počas chvál v Sobotu poobede. 

 
Na začiatku Augusta začal najväčší kresťanský festival pri Liptovskom Mikuláši Campfest, o ktorom určite vieš 

z rozprávania. Musím povedať, že bývalý ods. Jožko Š. tam neprišiel, aj keď ho Braňo viackrát volal. Proste nie je to 

jednoduché prísť a svedčiť o Pánovi, keď ešte nemám všetky veci s ním ukončené, za to prišiel jeden ods. priamo 

z výkonu zo Sabovej. Dostal milosť, že ho aj nadriadení pustili, a potom čo sa na Campfeste stalo, to bol ako zázrak 

- sen, ktorý Pán dáva tým, ktorí ho nasledujú. Vo Štvrtok hrala celý večer chvály kapela ESPE. Bolo tam okolo 4 000 

ľudí, predstav si, že tam bolo len slúžiacich 600 mladých ľudí, ktorí pomáhali, modlili sa, proste tam boli už dva 

týždne predtým, stavali stany, mali duchovnú stráž a pod.. V Piatok večer na hlavom programe bol vyzvaný ods. 

Ferko H. k svedectvu pred cca 5 000 ľuďmi, pričom hovoril o Dismase a svojom osobnom obrátení. 

 



Po večernom vystúpení ako sme spoločne schádzali z pódia, tak nás zastavil Braňo a hovorí nám, že nás hľadá 

pracovníčka z STV rozhlasu a chce natočiť rozhovor. Tak to bolo svedectvo na hodinu a povedalo sa jej všetko. Ona 

si predstavovala len taký krátky rozhovor, ale nakoniec bola vtiahnutá a užasnutá z toho, čo Ježiš koná v jeho živote 

a v živote viacerých odsúdených. Ja som všetko hovoril o Vás - o Dismase (bolo to vysielané dňa 11.8.2018 o 17.05, 

Rádio Regina – Názov relácie: viera v živote 35-39min.). Inak som sa chcel spýtať, či si videl film: Živé píšťaly, ktoré 

sa natáčali v Leopoldove pred troma mesiacmi. Kaplán by to mal mať, tak asi Vám to už púšťal že? Ale aby som 

pokračoval ešte o Campfeste, potom po polnoci bol zavolaný Ferko H. ešte na pódium v Humne v druhom najväčšom 

stane, a tam sa práve hovorilo, čo robíte, že práve sa odsúdení začínajú budiť na 24 hod. modlitbu, žehnalo sa ti 

a strašne emotívne to bolo. Foto  na pódiu v Humne cca 2 000 ľudí. 

 
Celý Campfest bol o tom, že to nie je len o chválových kapelách, ale o stretnutiach. A hneď prišli za nami viacerí 

jeden leaderi -  Miťo Bodnár potom Ivo z kapely Espé, potom z F6. Bol tam na hlavnom pódiu aj hlavný speaker, 

ktorý na campfest chodí strašne dlho a povedal, že on prišiel len kvôli nám, ináč by tu nebol a my, že vážne on, že 

áno smrteľne vážne (kvôli odsúdeným). Na druhý deň Feriho zastavovali stále ľudia, žehnali mu, niektorí chceli 

modlitbu a napr. táto Pani utekala za ním a chcela sa s ním len objať s odsúdeným (chápeš?)a ďakovala mu a potom 

nám povedala ešte svedectvo. Plakal by si, bol to neuveriteľný čas. To musíš pochopiť, čo vonku pre teba pripravil 

Pán. Ľudia Ťa milujú, modlia sa za teba a žehnajú ti a to ťa pritom nikdy nevideli. Tešia sa na teba vonku! Feri to už 

zažil a tiež mal obavu, ale ver mi, keď ti poviem, že to presahuje tvoje chápanie. Takže modli sa (každý deň o 20,00 

hod. a každú Sobotu!), žehnaj, čítaj slovo.1Tim413 Kým neprídem, venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a 

vyučovaniu. 14 Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe.. S pozdravom VSD – modlite sa už každú Sobotu 24 hod. 

modlitby a pridávajte aj pôst, ak môžete. Pán nás vedie na ceste, ďalej a ďalej a myslím si, že je čas reálne ako 

spoločenstvo fungovať viac, nakoľko sa to od nás vyžaduje. Viac a viac nás potrebujú ostatní. Ani si neviete predstaviť 

koľký do teba vkladajú nádej a dôveru. Pred dvoma rokmi sme rozprávali ako to bude, prorokovali sme a môžem 

povedať, že to všetko čo už je teraz, prevýšilo očakávania. Pamätaj, ak budeš v dave na Campfeste alebo na 

hociktorých chválach tak z pódia zaznie hlas brat Dušan, poď aj ty sem hore. To je ten chlap, ktorý odovzdal vo väzení 

Ježišovi Kristovi svoj Život a ak budeš vnímať, tak im to aj sám povieš - svoj príbeh, svoje svedectvo.  Ak si pomaličky 

zabudol, resp. nerobil každý deň aspoň krátku modlitbu za naše spoločenstvo o 20,00 hod., tak si nadstav budík ako ja a všetci 

sa budeme o tejto hodine spoločne modliť. Viem, že niektorí z nášho spoločenstva sa neprestali modliť o tejto hodine a dodržujú 

to, ale ja ťa chcem vyzvať ak náhodou sa nemodlíš, nech šampión vidí jednotu vždy ide o jednotu preto spolu a každý deň 

a vtedy nás nepremôže. Povedz to každému koho stretneš, lebo každý nedostane takýto list. Modlite sa a žehnajte si navzájom, 

keď je niekto chorý alebo v depresii alebo keď niekto uviazol v rukách šampióna a ohovára bratov nech sa ešte viacej modlí. 

Lebo nie on nie je nepriateľ lež brat, ktorý sa potkol. Vďaka ti, že si. V Nedeľu s komunitou Čenakolo v Sučanoch. Strašne 

povzbudení boli zo spoločenstva Dismas a v Utorok Ego v Želiezovciach v strede koncertu si Ego kľakol na zem a  pohania 

+(odsúdení a aj príslušníci)sa modlili Otčenáš, počuješ dobre modlili sa Otčenáš (niektorí na kolenách!) a 3 krát im hovoril 

o Vás o spoločenstve Dismas(a to Vás videl raz). Neuveriteľné, ale tvoja úloha je reprezentovať Dismas - ako písaním dopisov 

druhým odsúdeným v iných ústavoch hlavne, toto máš robiť! Sekretár ti niekedy napíše, ale ty píš a  svedč. 1Tim4,14. a maj na 

pamäti, že skoro polovička nového zákona bola napísaná vo väznici. Marek príde čoskoro a Braňo tiež. Ešte jedna vec, teraz 

v Sobotu príde exorcista Matúš Marcin do HC. Kapela Espé chce opäť začať chodiť do väzníc, normálne mi stále píšu. Chvála 

Pánovi a chcú, aby im Ego natočil spot na Godzone projekt, lebo on priláka veľa mladých ľudí. Tak som včera s ním debatoval 

a je ochotný to spraviť. Iba doplním, že Godzone je tuším v 6 mestách na Slovensku v novembri a v Prahe, pričom účasť je spolu 

cca 25 000 ľudí. PS.23.9.biskup u Vás + okt čenakolo divadlo 21/9/18     BTŽ+ 7.8.2018             newsletter 2 


