
PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus) drahý brat v Kristovi, žehnáme milosrdné Vianoce plné 

lásky a pokoja v srdci 
Pokračoval by som tam, kde som skončil v predchádzajúcom NL č.26. a skúsim popísať, ako to začalo vo 

štvrtok 28.11.2019, keď som volal Egovi, že by sme potrebovali nahrať svedectvo resp. rozhovor na nové CD s LCH 

pre DISMAS, lebo veľa ľudí nevie, prečo vlastne Michal spieva o Bohu a čo má vlastne spoločné s kresťanstvom. 

Väčšina si ho pamätá len s nadávkami z Kontrafaktu a pod.. Tak som mu volal a povedal mi, že má toho veľmi veľa, 

teraz natáčajú videoklip a do nedele musia doladiť album, dohrať veci a tak, ale že teda keď prídem v piatok o 14,00 

hod a zobudím ho, tak to so mnou spraví. Tak som mu povedal, že by som potreboval prísť o 13,00 hod.. Súhlasil, aj 

keď do rána budú natáčať. V piatok o 13 hod. som tam prišiel s tým, že bude ešte spať, ale opak bol pravdou. Lebo 

u neho doma už bol Anys z Kontrafaktu a nejaký známy kameraman, ktorého som nepoznal. V štúdiu nahrávali 

a dokumentovali to na kameru. Do toho prišiel ešte nejaký známy Music Producer - Maiky Beatz. Do toho mi Ego 

povedal, že môžem to ísť točiť a ja, že: „Ako“? A on, že normálne na telefón (myslel si, že stačí video) a ja mu hovorím: 

„Počuj na to som prišiel, aby sme to nahrali kvalitne audio v tvojom štúdiu.“ Bol mierne prekvapený a že dnes to asi 

teda nedáme, že či sa to dá inokedy. Ani som mu na to neodpovedal, len som v Duchu sv. povedal, že či som sem išiel 

skoro 200 km zbytočne + čas a pod. a začal som sa modliť, nech to Pán nejako vyrieši. Po chvíli, ako som už chcel ísť 

domov, povedal Ego: „Tak ich vyhodíme zo štúdia a nahráme to,“ čo som prijal a bol rád. Neviem, ani prečo som mu 

odpovedal: „A nemali by práve oni toto počuť? Vtedy sa Ego odmlčal a po minúte povedal: „Máš pravdu, mali by to 

počuť.“ Až vtedy som si uvedomil, že to asi nebol najlepší nápad. Ale čo už, prišli sme tam. Ostatní nevedeli prečo 

som tam prišiel. Zoznámili sme sa, sadol som si do kresla a počúval a nechal som to na Ega, on začal nahrávať. Aby 

som ešte doplnil, že málokto môže byť pri nahrávaní nových piesni, lebo sa im často stáva, že im skopčia texty, flovy 

a pod.. Ako nahrával cca 10 min. zazvonil Anysovi telefón, že pred bránou je Rytmus. No ja si hovorím v tichosti 

„Čože?“ Proste prišiel aj on. Pozoznamovali sme sa pozeral na mňa, čo tam asi robí chlap v čiernej mikine s názvom 

Dismas, ale nekomentoval nič. Po 5 min. ako nahrávali prišiel za mnou Ego a podával mi slúchadlá a hovorí: „Choď.“ 

Do toho Rytmus na mňa: „Ty si reper?“ Ja som neriešil a opýtal som sa Ega: „To myslíš vážne?“ On, že „Áno“ a znovu 

Rytmus na Ega: „On je reper?“ Ja som dal len poznámku: „Ego, tak chceš dať to svedectvo teraz pred nimi? Myslíš si, 

že je to dobrý nápad?“ Ostatní pozerali, čo sa deje, lebo sú v časovej tiesni. Prišli všetci nahrávať a teraz nevedia, čo 

sa robí, ale Ego povedal: „Áno, poď.“ Tak si to viete predstaviť. Dalo sa to tam krájať. A začali sme svedčiť, ako som 

spoznal Ega (píšem stále Ega, aj keď mi je to nepríjemné, lebo on je Michal, ale tým, že aj ja som Michal, tak aby to 

bolo zrozumiteľné). Do toho mi vstupoval a na začiatku ešte Rytmus dal nejakú poznámku, ale po svedectve už to bolo 

iné. A za to som rád, možno to bolo na nich moc, čo aj bolo, ale ďakujme Pánovi, že to takto zorganizoval. Niekedy 

nás Ocko postaví do pozície, že máme ohlásiť ľuďom, ktorý o tom možno v danej situácie ani nechcú počuť, ale 

v konečnom dôsledku ak uveria, tak potom ďakujú ako ja. 1 Tim2,4* 2Tim4,1-2 * Mk13,11. Všetko robme s láskou. 

 
Fotka: v štúdiu s Rytmusom a Michalom (Egom), kde sa nahrávali skladby na nový album. Fotka vznikla tesne 

po našom svedectve, ktoré bude použité na CD s Lámačskými Chválami for DISMAS a Ego (dátum vydania asi 

feb.  2020 ) tam bude mať tiež dve skladby práve s LCH, Michal Ego a budú plné svedectiev, ako je to vo väzeniach. 



Veď aj toto CD bude z väčšej časti z väznice Rýnovice z ČR, kde sa to nahrávalo. Chápeš? Z väznice prvé evanjelizačné 

CD!  Týmto všetkým či už CD, alebo aj týmto dnešným svedectvom sa nakoniec Ego odhalil, že stojí za Kristom a že 

je priateľ mýtnikov a hriešnikov ako ja.Mt11,19 * Lk7,34. Potom som viedol s Rytmusom cca 10 min. rozhovor pred 

kameramanom, ktorý to zaznamenával, ale to tu nebudem rozvádzať, len poviem toľko, že som mu povedal, že niektorí 

odsúdení sa za neho modlia (nechápal, že prečo) a najviac, čo som vnímal v srdci, čo mu mám povedať bolo, že Ježiš 

Kristus je BOH! Niekto možno bude namietať, že to sa neoplatí takýmto ľuďom hlásať a hovoriť o Božom kráľovstve, 

ale ja som vďačný, že to takto Ocko zmenežoval. Ego mi potvrdil, že sa za Krista určite nehanbí pred nikým. 

Ešte dodám, že pri jednom poslednom rozhovore sa ho pýtali na nový album a Ego povedal, že ďakuje za neho 

Bohu a že ho štvú, že sú tam nadávky (lebo Ego spieva svoju časť a Rytmus zase svoju časť a každý si, ako keby robí 

svoj text zvlášť) a Rytmus povedal, že on je spokojný. 

 
Fotka: v 5 mestách na Slovensku bolo spolu 25 056 ľudí na projekte GodZone. Hrali aj pieseň, o ktorej ich 

riaditeľ povedal: „Michal, to je pre tvojich.“ 

 
Fotka: pieseň, ktorá odznela  na projekte GodZone, mala názov Znovu povstávam,“ kde sú aj slová „väzníc 

prepustení... veľká armáda kráľa sa prebudila...“ Na to mi povedal Julo Slovák- leader tohto projektu a zároveň spevák 

kapely ESPE, že to je pre Vás pre DISMAS. O kapele Espe a poslednom vystúpení v Ilave nájdete v NL č. 6. 

 
Fotka: časť z listu od Braňa, ktorý píše na záver svojho listu, že moja rodina je DISMAS  



 
          Fotka: časť z listu od Nora, kde taktiež píše, že sme jeho rodina. Ozaj nás to dojíma, keď nám takto niekto napíše. 

Viacerí ods. takto píšu podobne a my len ďakujeme, a práve pre teba sme spravili projekt Anjelský list, kde naše deti 

so spol. Dismas napísali každé jeden list pre teba a cca 40 dní sa každý deň za teba modlilo toto dieťa, aby si našiel po 

čom tvoje srdce túži. Sú to nádherné listy plné kresieb, ako to vedia len detičky. Mt18,10. Krásne svedectvo, ktoré 

zahadzuje predsudky voči tebe, voči tomu, ktorému sa verejnosť vyhýba, ale úprimné deti, prosia nebeského Ocka za 

TEBA, aby si nikdy nebol sám. Máme mamičku Pannu Máriu, najlepšieho Ocka a rodinu spol. DISMAS. Pripomínam 

udalosť(program) Benefičný vianočný koncert pre deti z detských domovov Úsmev ako dar, ktorý bude odvysielaný 

na Vianoce 24.12.2019 o 11:50 - 13:10 na STV1. Budú tam spievať LCH a Ego práve pre teba. Oni, ak to môžem 

povedať, chodia najčastejšie povzbudzovať a navštevovať bratov a sestry do väzníc. Spevokol, ktorý bude s nimi v TV 

spievať, tvoria deti z Dismasu, ktoré maľovali pre teba Anjelsky list. Takto sme prepašovali DISMAS na takéto miesta 

a vyvýšili sme meno Ježiš, lebo len Jemu patrí sláva a chvála. Je to On Pán Pánov a Kráľ Kráľov. 

 
Fotka: kňaz Manjackal na veľkej Duchovnej obnove v Hlohovci, kde bolo veľa členov Dismasu. 

 
Fotka: Duchovná obnova kňaza Jamesa Manjackala sa začala piatok 28.11.2019 ráno 7,30 a skončila v nedeľu 

1.12.2019. Sme radi, že tam bolo veľa rodín a členov spol. Dismas, ktorých sme sa aj takto spoznávali a svedčili si cez 

prestávky. Bol to krásny a požehnaný čas.  



Fotka: kňaz Manjackal počas sv. omše v športovej hale v Hlohovci s cca 15 kňazmi v zastúpení aj Dismasu. Ako ste si 

asi všimli stojím pri ambone, kde sa káže a ako tam išiel Manjackal cez sv. omšu kázať tak, tento charizmatický kňaz 

s mnohými darmi sa počas sv. omše vyzul. Aby som uviedol na správnu mieru, tak On je na vozíku, dokáže len 

s problémami chodiť. Keď kázal opretý o ambonu, bol cca 1,5 metra predo mnou. A ako bol bosý, tak som videl na 

jeho nohách jazvy, resp. chrasty po klincoch v strede nohy a práve na pravej nohe bolo vidieť zaschnutú krv, ktorá 

tiekla z tejto rany. To isté mal na rukách a keď si dával dole čistú Albu (bielu), čo má pod ornátom, tak na pravej strane 

hrude mal krv, ktorá presakovala z jeho rany po prebodnutí, ako mal Kristus Ježiš. Gal6,17 Ešte by som povedal, že 

z jeho hlavnou manažérkou sme riešili aj vstup do väznice. Mal ísť vo štvrtok do Leopoldovskej väznice, ale zdravotne 

sa to nedalo uskutočniť, ale rozprávali sme sa, že by prišiel ešte do väznice na Slovensko na budúce. Spomeniem, len 

charizmu, že vidí ľudí a ich mená, potom chorobu a aj jej uzdravenie, ktoré práve koná Pán. Vyzerá to tak, že počas sv. 

omše do mikrofónu hovorí menovite kto, má akú chorobu a je z nej uzdravený. Či už je to rakovina, rôzne syndrómy, 

cukrovka, bolesti, chrbta, kĺbov, cirhóza pečene... proste toľko chorôb, čo tam povedal, to som ani nevedel, že také sú 

a ľudia nimi trpia. Ozaj má tento dar uzdravovania na vyššej úrovni a poviem ti, že každý dar - aj ty, čo máš, musíš 

používať na budovanie Cirkvi a na Slávu Božiu. 

 
Fotka: časť z listu od Tomáš, písal že dal čítať NL neveriacim a aj mame a tá mu stále tvrdila, že taký človek, 

aký je on sa nedokáže zmeniť a naposledy, ako si čítala NL, tak sa mu ospravedlňovala a prosila ho o modlitbu 

a citujme: ,,nech sa dokážem zmeniť aj ja vďaka úprimnej viere, ako si sa zmenil Ty syn môj.“ 

 
  Fotka: časť z listu od odsúdeného z Belušíc v ktorom píše o modlitbe chvál a svedectiev, ktorých okolnosti sme ti písali 

v NL č. 23, kde som písal o tom, ale to si prečítaj radšej sám (viď foto nižšie)....Ďakujeme za povzbudenie pre nás M.H.  

 



 
Fotka: časť z listu od Jaroslava z ČR, kde píše, že robil vlastnoručne Betlehem a vložil do neho škapuliar Panny 

Márie a z väznice pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou na Svatou Horu. V ďalšej časti listu píše, že je mu „strašne 

zvláštne“, že o niečom premýšľa a odpoveď nájde na svoju otázku práve v NL. Stáva sa to aj tebe, niekedy? 

Teraz by som ti poskytol list, ktorý napísala na svedectvo rehoľná sestra M.Christiana (fotka z NL č.24): 

,,Pochválený buď Ježiš Kristus! Drahý pán Libant a drahí  bratia zo spoločenstva Dismas, 

Srdečne vás všetkých pozdravujem a týmto listom vám chcem poďakovať za vaše modlitby a svedectvá vašich pokáním 

naplnených životov. Chcem vás uistiť ako váš príklad obrátenia, pokánia, návrat k milosrdnému Bohu, silno vplýva aj 

na mladých ľudí – stredoškolákov. Bola som s tridsiatimi študentami na konferencii v Košiciach – Človek na periférii 

spoločnosti, kde o vašich obráteniach k Bohu, modlitbách hovoril pán Libant. Na konferencii bolo veľa zaujímavých 

príspevkov, ale mladých aj nás dospelých oslovilo  to, čo počuli o vás. Tak vám tu píšem pár úryvkov z ich vyjadrení: 

,,Najviac ma zaujala prednáška väzenského pedagóga a svedectvá o tom, aký dôležitý je Boh v našom živote. Do života 

mi to dalo to, že si viem uvedomiť a viac ďakovať za to, čo mám a kde som. Taktiež ma to posunulo na vyššiu úroveň 

vedomia a dalo mi to to, že pokiaľ mám pri sebe Boha, všetko sa dá a nič nie je nemožné.“ Janko, 16 r.  (tomuto Jankovi 

zomrel pred pár rokmi otec na ťažkú rakovinu, mal po 40 tke.)  

,,Na konferencii v Košiciach sa mi najviac páčili príbehy pedagóga, ktorý pomáha väzňom vo väznici a ako im 

ukázal cestu k Pánu Bohu. Príbehy boli veľmi pekné a dojímavé a zobrala som si z nich to, že nikdy nie je neskoro začať 

veriť. Páčilo sa mi ako jeden chlap sa dostal do väzenia  a vo väzení začal veriť  a teraz má ženu a deti a žije krásny a 

pokojný život.“ (Dianka, 16 r.) 

Ešte by som sa chcela s vami podeliť o skúsenosť s mojou 

duchovnou priateľkou sv. Terezkou z Lisieux. Keď mala 14 rokov 

Boh vložil do jej srdca veľkú túžbu zachraňovať duše pre nebo. Jej 

prvým duchovným synom bol Pranzini, ktorý zavraždil svoju matku 

aj sestru. Bol odsúdený na trest smrti. Terezka sa potajomky za neho 

modlila, prinášala obete a dávala za neho slúžiť sv. omše. Od Pána 

Boha si pýtala znamenie, aby videla, že jej obety neboli zbytočné. 

Pranzini deň pred popravou kňaza odmietol, ale Terezka aj tak 

verila, že tie jej modlitby a obety neboli zbytočné. Znamenie dostala. 

Tesne pred popravením si poprosil kríž a trikrát ho pobozkal. 

Terezka sa odvtedy rozbehla v zachraňovaní duší a stala sa tak až 

doteraz matkou mnohých duchovných synov a dcér. Nedávnym 

svedectvom o tom je aj Karel Gott. V roku 2013 som bola na jeho koncerte. Po koncerte som sa s ním rozprávala: ,,Pán 

Gott my máme niečo spoločné. A on: ,,Co pak?“ Ja: „Tak vy máte meno Gott a my sme Dcéry Božskej Lásky, tak Boh 

nás spája. A on:,, To jo!“ Ja: ,,Pán Gott,  od detstva mám túžbu zaspievať si s Vami duet, ale v nebi. On: ,,Proč bychom 

čekali na reinkarnaci, když múžeme už teď!“,, Pán Gott, to nemyslíte vážne, že vy, ktorý ste dostali od Pána Boha taký 

veľký dar krásneho hlasu, ktorým potešujete celé generácie ľudí, že vy miesto vďačnosti Bohu, si myslíte, že sa po smrti 

prevtelíte a váš hlas, tak v nebi nebude? Práve je tu v Trnave Novéna k Panne Márii a nič nie je náhoda, zverím Vás 

jej a budem sa modliť, aby ste sa aspoň v hodine smrti vyspovedali a  vrátili k Bohu, aby sme si ten duet v nebi mohli 

spolu zaspievať.“ Pán Gott sa rozplakal, odstúpil odo mňa zopol si ruky ako pri modlitbe a poklonil sa mi do pol pása. 

S veľkými slzami v očiach mi povedal:,, Modlete se za mne, byl bych rád kdybych sem se do nebe dostal.“ Po tomto 

rozhovore som jeho fotku s autogramom dala sv. Terezke, aby sa ona postarala o Jeho dušu, lebo  ja to nedokážem, ale 

ak by sa vyspovedal a mal katolícky pohreb, bol by to príklad pre mnohých. A sv. Terezka sa o neho naozaj postarala. 

Zomrel na jej sviatok 1. októbra a vyspovedaný so želaním mať katolícky pohreb so sv. omšou v chráme sv. Víta. Ako 

zaiste viete, pred smrťou si dával lekárom čítať žalmy. Na sv. omši mu na záver prečítal prednosta kliniky jeho obľúbený 

žalm 139. 

A ešte vám chcem napísať o sv.Terezke z Lisieux, že hrala v kláštore sestrám divadelnú hru Útek do Egypta. Je 

to hra o Dismasovi podľa apokryfného evanjelia a o duchovnom materstve. V tejto hre nejde o literárny skvost, ale sa 

v nej ukazuje duchovné materstvo sv. Terezky. Inšpirovaná je apokryfným evanjeliom o sv. Rodine. Sv. Jozef má sen, 

aby ušli pred Herodesom, a tak utekajú do Egypta. Zastavia sa v brlohu zbojníkov. Doma zostala iba mama Zuzana s 



malým Dismasom, chorým na malomocenstvo. Panna Mária okúpala u nich Ježiška a Dismas bol okúpaný po Ježiškovi. 

Terezka vkladá Panne Márii do úst proroctvo:,, Toto dieťa bude potrebovať ešte jeden kúpeľ.“  /Keď bude ukrižovaný 

po Ježišovej pravici a to je kúpeľ Ježišovej krvi./ 

Ježiš si nepraje smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Toto dieťa sa uzdraví z malomocenstva tela, ale ešte sa 

bude  musieť v dospelosti na kríži po Ježišovej pravej strane umyť v Ježišovej krvi z malomocenstva duše. V tejto hre 

je  zvláštny rozhovor medzi Ježišovou matkou a Zuzanou. Panna Mária hovorí Zuzane: ,,Sľubujem Vám, že sa budem 

modliť za Vášho syna.“ Zuzana hovorí svojmu manželovi o tom, ako upozornila Máriu, že Ježiš môže chytiť 

malomocenstvo, ale Mária jej odpovedala, že Boh neodmietne modlitbu materského srdca, ktoré Mu dôveruje. 

Ideálnym srdcom je aj srdce Zuzany, neznámej pohanky, milujúcej  matky. S chorým synom v náručí prednáša Zuzana 

nasledujúci monológ: „Boh by neodmietol modlitbu materskú, túžim po šťastím svojho syna viac ako po vlastnom“.  

Materské srdce dobre tuší, materské srdce Boha Stvoriteľa. Na Zuzane ukazuje Terezka materskú lásku. Terezka horí 

snúbeneckou láskou a má materskú starostlivosť o hriešnikov. Hoci mala 14 rokov robila tak, ako keby bola Pranziniho 

matka. Terezka sa tohto vraha ujala ako dobrá matka. Odkiaľ má túto túžbu? Vložil jej ju Boh. Je presvedčená, že Boh 

chce Pranziniho spasiť, lebo aj za neho vylial krv. Sv. Terezka bola do 14 rokov veľmi zameraná na seba, všetko sa jej 

dotklo, nevedela si dať so sebou rady. A zrazu pocítila veľké odhodlanie, uvedomuje si, že to je veľký dar, ktorý 

nezaslúžene dostala, a tak túži a smädí po záchrane duší. Túžim, smädím ako Ježiš. Táto túžba po dušiach trýzni 

Terezkino srdce.  Terezka túži po láske a takýchto dušiach.  Píšem vám aj preto, lebo cítim, že by ste si mali sv. Terezku 

zvoliť za svoju patrónku ako svoju duchovnú matku, samozrejme okrem Panny Márie. 

Zaiste viete, že práve v Leopoldovskej väznici, boli väznení dlhé roky mnohí kňazi, biskupi a určite aj určite 

práve ich mučeníctvo je koreňom mnohých milostí, ktoré sa vám vo väzení dostáva. Poznám vzácneho kňaza, ktorý sa 

už roky venuje chorým v nemocniciach a vedel by vám povedať mnoho vzácnych informácií o duchovných otcoch 

väznených v Leopoldove a v iných väzniciach. Je ochotný prísť vás takto duchovne povzbudiť. Ak by ste mali o stretnutie 

s ním záujem, pošlem vám na neho kontakt. Nech vás v tomto vzácnom čase adventu zahrnie Pán mnohými milosťami, 

aby ste čo najviac dokázali objaviť krásu duchovného života a tak mali silu niesť svoj ťažký kríž a pomáhať aj nám 

ostatným. 0sobitne vás prosí o modlitbu za svoj život René. Aj ja prosím o modlitby na moje úmysly. Do modlitieb vás 

zahŕňajú aj naši členovia z tretieho rádu zo spoločenstva Rodina Božskej lásky a niektorí z nich si aj s vami píšu. 

                                 Ďakujem a v modlitbách vás sprevádzam. sr. Christiana 

 
  Fotka: z oficiálne j stránky zvjs.sk, jej popis a nižšie fotky z tejto evanjelizácie Dismasu 

  

 



Fotka: Štefan F. vedúci spol. DISMAS v Leopoldove je po PP už 

doma a síce ešte tomu neverí, ale už to je realita! Tu je jeho svedectvo: 

Bratia v Kristovi, 

dnes je týždeň odvtedy, čo som bol podmienečne prepustený z 

Leopoldovskej väznice na slobode, za čo patrí veľká chvála Pánovi! Naozaj 

tá najväčšia, za čo budem, chcem a zároveň som aj zaviazaný a povinný 

splatiť Bohu za to, čo som dostal, službou vernosti. 

Chcem, ale aj Vám, a hlavne všetkým členom spoločenstva Dismas 

poďakovať za Vaše modlitby a prosby, ktoré ste za mňa obetovali. 

Podmienečné prepustenie bola jedna udalosť, ale to čo sa dialo, keď som 

prišiel domov a naďalej- každým dňom ako Pán kráča so mnou, ako sa 

otvárajú dvere, či už na úradoch, kde som si mysle,l že sa budú chovať  (no veď si povedzme, že boli a sme považovaní 

za spodinu spoločnosti) naozaj odmerane, opak je pravdou. Jeden jediný príklad uvediem a takých je veľa. Pri 

prihlasovaní u probačného na mňa ešte pri detektore vybehla s úsmevom a doslova hlasným privítaním príslušníčka: 

 ,,Števo, no kde si. Včera volali, že prídeš, tak Ťa čakáme, tam pôjdeš - do tých ....dverí. Tam vojdem, pani 

prečítala dokumenty, chvíľku sme ešte porozprávali a hovorí: ,,Vy ste bol nejaký prominentný väzeň, Vám nenariadili 

žiadne kontroly ani upozornenia, prídete v Marci a pokiaľ by ste bol niekde preč, tak zavolajte.“ 

O sociálke, ani nehovorím - ešte v ten deň aj preukaz na zľavy, cestovanie a ďalšie rady.  

Čo je ale dôležité, v piatok som dostal info a ani neviem odkiaľ, 

že v Rajci je chválové vystúpenie kapely Hoprais. Večer začali chvály 

piesňou Pán je môj pastier, nič mi nechýba, ďalšia skladba zasa to 

isté, čo Lamači a potom ešte ďalšie dve. Viete čo som prežíval? Horím 

Pane, to si mi pripravil naozajstné prekvapenie, v tom sa pozriem 

vľavo, na dverách plagát napísaný detskou rukou ,,NEBOJ SA VEĎ 

JA SOM S TEBOU". No dobre Pane, ak sa nemám báť, zrejme to nie 

je všetko. Večer telefonát: „nechceš prísť v nedeľu do Zl. Moraviec- 

Lamači chvály“. Ale ako sa tam dostať? nič len z Rajca do Žiliny vlak 

a druhý zo ZA do Martina, odtiaľ pôjdeš autom. Pane ja som nešiel 45 

rokov vlakom. DOSŤ. Pri prestupovaní som mal hodinu voľno ešte aj 

nedeľnú sv. omšu v Žiline aj s obnovou krstných sľubov. Na stanici 

stretnutie s 

Lamačmi, netreba opisovať (VIĎ Fotka vyššie). V ZL 

Moravciach odrazu niekto hovorí: „pozrite kto prišiel“ a vo 

dverách Jožo Štrb. Fotka: pri prvom stretnutí boli aj slzy 

šťastia. 

 Netrvalo pol hodinu a už ved. spoloč. (ktorého som tam 

stretol) hovorí: „idete na pódium“. Tam sme všetci spoločne 

aj s B. Letkom  spievali a vzdávali chvály Pánovi. Za ďalších 

20 min mi pripli vizitku „Modlitebník“ a už som sa šmýkal pod 

pódium a kládli sme ruky a modlil som sa spoločne s ďalším 

bratom (ktorého som videl prvýkrát) za ľudí, ktorí prichádzali 

hmm.. s ťažkými životnými osudmi. Bol to neskutočný duchovný 

zážitok plus stretnutie s Dismasákmi vonku, po ceste v aute, vo 

vlaku som sa stihol modliť pravidelné modlitby, ktoré nechcem, 

nemôžem prerušiť, kedy vôbec spím ? Fotka nižšie: Zlaté Moravce s Jožkom Štrbavým na pódiu pri svedectvách 

o Dismase, pričom 

pri krku už 

spomínané kartičky 

s názvom : 

,,MODLITEBNIK“. 

Chlapi, 

bratia, a to keď  mi 

zavolala v nedeľu 

večer dcéra, že by 

chceli byť aj 

vnúčatá so mnou, 

uvedomil som si, že 

nielen, že sa učím 



žiť, ale mám aj ďalšiu rodinu. Stíham chvála Bohu všetko aj na úradoch aj čo sa týka duchovného aj rodinného života, 

ale bez NEHO Najvyššieho režiséra v žiadnom prípade! Všetko bolo tak skĺbené - perfekt. zážitok s deťmi a stretnutie 

s vnúčatami, ktoré ma nepoznali (narodili sa tesne po mojom odsúdený), tak ten si nechám vo svojom srdci, aj keď 

verte, že ten sa opísať nedá, naozaj. Medzitým všade, kde sa dalo, či už vo vlaku, či pri stretnutiach s ľuďmi, ktorých 

som stretol po prvý krát, keď sa dalo pri rozhovore som sa snažil hovoriť a spomenul Dismas, kto a čo to je.  

Nepíšem to na to, aby som sa chválil, nie nikdy takúto službu Pán od nás nechce, píšem Vám to preto, že bol som, stále 

som a chcem a budem Vaším bratom.  Buďte a buďme vždy verní a ON naplní mierou vrchovatou, natrasenou. Neh:9/ 

27,28 „Keď vo chvíľach súženia volali k Tebe o pomoc, ty si ich vypočul z nebies. Podľa svojho veľkého milosrdenstva 

si im dával záchrancov, ktorí ich vyslobodzovali z rúk ich protivníkov. S pozdravom Bťž.  Štefan 

On bude odpisovať na všetky listy, ktoré budú adresované do Leopoldova. Nakoľko som tam pedagóg, tak ti nemusím 

písať, že ak robím tieto aktivity vo väznici, kde som aj ako príslušník a hovorím o Kristovi vo väznici skoro 5 rokov, 

tak si vieš predstaviť, že koľko zákazov od šampióna za tie roky mám. Sám sa čudujem, že sa niekde vôbec vo väznici 

môžem sám pohybovať. Ale ver mi, keď ti poviem, že Pán sa oslávi aj, keď skoro nič nesmiem vo väzení robiť. Pripadá 

mi to ako za komunizmu - nehovor o Kristovi, nerozprávaj o ňom odsúdeným, nechoď na to oddelenie, nechoď tam, 

nerob žiadny krúžok s touto tematikou ani KOČ aktivity, no neskutočné, ale ako som minulý týždeň kľačal pred krížom 

a odovzdával som to všetko Kristovi, tak hneď po poslednom najväčšom zdrvujúcom obmedzení, ma nadriadený poslali 

na jeden oddiel medzi dvoch príslušníkov a jeden z nich sa ma opýtal na Dismas. Tak som vedel, že je to otázka ohlásiť, 

že Boh je medzi nami. Poviem ti, že to bolo na 4 hodiny a oni chceli počúvať, stále im prichádzali otázky... krása a na 

druhý deň, ako som ich prišiel pozrieť, jeden z nich hovorí: „Do 3,00 hod rána som nemohol zaspať, čo som stále nad 

tým rozmýšľal“ Hebr4,12. Chvála Pánovi! Tu sa mi potvrdilo, že ani žiadne zákazy ani obmedzenia nezabránia v šírení 

jeho LÁSKY. On aj teba povedie, aj keď si budeš myslieť, že je koniec.. až vtedy môže On naplno začať pracovať. 

Znovu sa mi to potvrdzuje. Začnem týmto týždňom ráno. Znova kľačím pod krížom a hovorím Pánovi: „Len ty mi daj 

silu, len ty ma pošli, ja som tvoj nástroj, ja neviem kam mám ísť a koho mám stretnúť, mám zviazané nohy a ruky.“ A 

ako idem do práce, tak ma nadriadení poslali na zas iný oddiel pomáhať. Po ceste som stretol dvoch odsúdených 

z Dismasu, čo samozrejme nebola náhoda a takto, by to ani najlepší manager nezariadil a žiarili, keď ma stretli a aj 

chvíľkové stretnutie stačilo na to, že sa Pán oslávil radosťou a chválou. Po ceste na určený oddiel z okna jeden 

odsúdený, Jozef, zakričal: „Pochválen buď Ježiš Kristus, to som ja - Jožko, všetko je v poriadku ďakujme za NL a som 

rád, že Vás vidím, žehnám Vám Pán pedagóg.“ A ako som prišiel na zvolený oddiel, tak hneď na chodbe ďalší člen 

Dismasu s radou odsúdených a ten by ma chcel veľmi objímať, ale hneď som mu povedal, že stačí ak si potrasieme 

rukami, lebo tí, čo pozerajú cez kamery, by to určite nepochopili. Ako som konečne prišiel do kancelárie, tak príslušník, 

ktorému som mal pomáhať, ma už čakal a za niekoľko minút sa aj on opýtal na Dismas. No povedz mi, čo som mal 

robiť? Požiadal som Ducha svätého o pomoc, aby som nehovoril ja, ale Kristus a začal som. Nakoniec bol rád, že sme 

boli sami, lebo nás nikto nevyrušoval a Pán nám dal celý deň nato, aby som mohol svedčiť, čo Pán robí za múrmi 

väznice. Vieš, čo ti poviem? Ten príslušník už je s nami v Dismase!!! Plačem od radosti ako Ocko mení srdcia. Čím 

viac sme bezmocní a menej rozhodujeme o svojom čase - ozaj si to Pán všetko použije vo veľkej miere a obráti 

najväčšie negatívum na najlepšie dobro. To je proste náš Kráľ. Lebo náš Kráľ je BOH! 

 Dňa 7.12.2019 sme spolu s bratmi a hlavne s našim nežnými manželkami, ktoré nám dal od stvorenia sveta 

Pravdovravný Boh, začali baliť, pripravovať, vytláčať všetko, čo je spojené s Anjelským darčekom pre deti 

spoločenstva DIMSAS. A tak prvá várka darčekov po 6 hod. mohla byť následne odoslaná k detičkám z Dismasu. 

 
Fotka: manželky členov Dismasu pri balení darčekov pre detičky odsúdených a druhá fotka už zabalené darčeky. 

Niektoré sú väčšie, lebo niekto ma len jedno dieťa a niekto aj 6 detičiek. Tak do veľkej krabice sme vložili viac menších 

darčekov pre konkrétneho princa a princeznú. S priloženým listom vždy na konkrétne dieťa: Krásne Vianoce Evka, 
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 

S Lámačskými Chválami dňa 8.12.2019 sme išli navštíviť 

odsúdených mladistvých a odsúdené do väznice v Sučanoch - Martin. 

Najmladší tam mal 14 rokov. Čo ti mám povedať, to boli ešte deti. Božie 

deti, ktoré ukradol večný luhár, ktorý je diabol (šampión). A naša úloha ako 

každý raz: Nezavadzať Kristovi a aby On mohol konať cez nás čo najviac 

a vytrhnúť tieto Božie deti z moci tmy. Kol 1,13. Fotka: z Braňovho FC. 
Práve vstupujeme - basa Sucany - mladiství a ženy. Následne po odohraní 

vo väznici sme sa presunuli na železničnú stanicu, kde sme vyzdvihli Štefana (fotka na strane č.7) a presunuli sme sa 

autom na chvály v Zlatých Moravciach (tiež fotky na strane č.7). Nemusím už asi ani písať, čo a ako to tam prebiehalo, 

lebo Štefan dal svedectvo. Môžem však povedať, že to bolo silné keď sa obidvaja stretli, lebo naposledy to bolo 

v Leopoldovskej väznici. Teraz to už môžem povedať, že obidvaja boli celkom pri zrode spol. DISMAS na ihrisku 

v Leopoldove, kde sa prvýkrát uskutočnil biblický krúžok na jar 2015 a boli sme tam na začiatku traja. Tu na 

priblíženie fotka z biblickej školy, kde bol zavolaný na prednášku Braňo Letko ako lektor modlitieb chvál. 

  
Fotka: teraz môžete vidieť DISMAS po 9 mesiacoch fungovania dňa 26.2.2016 vo väznici Leopoldov(podotknem, že  

tam neboli všetci zo spoločenstva napr. chýbal tam aj Štefan). Musím ešte povedať, že si to pamätám ako teraz. 

Dňa 10.12.2019 sa uskutočnili chvály konečne aj v Leopoldovkej väznici. Ďakujem kaplánovi Rasťovi, za 

uskutočnenie tejto nádhernej akcie, lebo ako som spomínal, mne boli všetky takéto aktivity v Leopoldove striktne 

zakázané. LCH sa stretli na doživotných trestoch s odsúdenými zaradenými v diferenciačnej podskupine ,,D1 a ,,D2“, 

pričom posledné modlitby chvál boli uskutočnené v objekte č. 20 Hrad v prízemí, kde bolo cca 80 ods. s MxSS a SSS 

v diferenciačnej podskupiny ,,C“ a ,,B“. Chvála Pánovi. 

 
Fotka: časť z listu od Gaba toho času v Hrnčiarovciach z NL č. 16, o tom , že chce aby jeho vzťah požehnal Pán 



 
Fotka: časť z listu od  Michala tiež s Hrnčiaroviec s NL č. 17, v ktorom píše, že práve tento predchádzajúci list 

z NL č.16 od Gaba ho pohol k uvažovaniu, že aj on chce požiadať Pána, aby im požehnal vo vzťahu k družke. 

No a tu ti ukážem, aký je Pán dobrý a ešte ako krásne vie vyčarovať úsmev na mojej tváre pri čítaní aktuálneho listu. 

 
Fotka: časť z listu od  Michala z Hrnčiaroviec zo dňa 5.12.2019, v ktorom píše, že ako preradili Gaba z Leopoldova 

do jednotky (MinSS), tak ho dali presne k Michalovi na izbu a ani o tom nevie. Pre informáciu poviem, že 

v Hrnčiarovciach sa nachádza cca 1400 odsúdených a je 

výsostne nepravidelné, že by mohli byť ubytovaný spolu a ešte 

k tomu sa ani nepoznali  až pokiaľ obidvaja nedostali list od 

toho istého adresáta a to je spol. DISMAS. Ozaj by som tam rád 

bol, keď to zistili - to musela byť pekná sranda. No a ešte môj 

postreh. Už viackrát som Miškovi(z Hrnčaroviec) písal, že 

vnímam, že by mal začať čítať sv. písmo. A nejako ako mi 

naposledy odpovedal, tak sa k tomu nevedel odhodlať a práve 

na to tam prišiel Gabo z Leopoldova s dvoma výtlačkami sv. 

písma a daroval jedno Michalovi a hneď začal čítať Nový 

zákon. Nie je to krásne? Či ozaj dokáže takéto veci naplánovať 

človek? A čo naplánovať, ale uskutočniť. Ef 1,9-10. Braček, 

nebojuj vlastnými silami odovzdaj sa Bohu. 

 Fotka: práve pri čítaní tohto dopisu.  

Dátum sv. omší: odslúžená dňa 3.12.2019 a najbližšia je 10.1.2020. Dňa 14.12.v sobotu som do modlitieb, 

mimoriadne, pridal úmysel za Prešovské udalosti . Ďalej dňa 21.12.2019 v sobotu bude oficiálny úmysel: za Boží pokoj 

u tvojej rodinky doma. Dňa 28.12. bude oficiálny úmysel: za zomierajúcich a chorých v našich rodinách. Dňa 4.1.2020 

bude oficiálny úmysel: za príslušníkov zboru a všetkých odsúdených. Na záver niečo Vianočné:   

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam kde rastú 

palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku 

Betleheme. A na tieto sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca toto vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán vašim 

tešiteľom, vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. Do nového roka Vinšujem vám to, však viete čo, aby ste sa 

dostali tam, však viete kam, aby ste sa radovali s tým, však viete s kým, aby ste mali mnoho toho, však vy dobre viete 

čoho. Pekné sviatky zo srdca prajú všetci členovia spol. DISMAS. 
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