
PBJK (Pochválen buď Ježiš Kristus) drahý brat v Kristovi ,  
veľmi sa teším, že aspoň takýmto spôsobom sa s tebou môžem podeliť o veci, ktoré Pán koná v spol. DISMAS. Dňa 

22.7. som bol na audiencii u Pána biskupa, ktorá trvala cca 2 hodiny a cieľom stretnutia bolo spol. Dismas. Nakoľko 

zlý chce prekaziť túto službu, ale po návšteve som bol veľmi milo prekvapený a utvrdení v tom, že biskup súhlasí 

s touto službou. Veľmi sa teší jej ovociu, nakoľko som mu ukazoval aj listy, ktoré mi prichádzajú, hovoril som 

svedectvá Dismasu, rozvoj a horlivosť členov. Na záver mi poďakoval za službu a požehnal mňa, ako aj moju 

rodinku. Zobral si aj NL a povedal, že ich ukáže ministrovi Spravodlivosti. Chvála ti Pane, že nás tak miluješ! Vieme, 

že sme v duchovnom boji. Za tie 4 roky som toho zažil v službe Dismasu ozaj dosť, ale tvojimi modlitbami rúcame  

hradby šampióna, aj jeho vojska. Len jedno slovo pre tých, ktorí v tvojom okolí možno pochybovali Sk5,39.  

 
Foto: Mariánka sídlo Pána biskupa, keď som mu odovzdával naše tričko Foto: Eurovea BA Marius Dismas a Robo 

V Bratislave som bol navštíviť brata Máriusa Dismasa po operácii. Stretli sme sa v nákupnom centre Eurovea na 

obede a ako tam sedíme, bol tam kuchár, ktorý sa na mňa uprene stále pozeral a potom prišiel ku mne a pýta sa: „Či 

nepoznám Jožka Šišku s VV BA?“ ja že: „Áno.“  A on že: „Ja som tam bol s ním vo väzbe a spolu sme sa modlievali 

za Dismas každý deň.“ Je toto možné? Neskutočné! Kristus je najlepší manager! Robo ťa necháva pozdravovať 

a odkazuje, že sa stále modlí s Dismasom aj v sobotu a našiel si prácu. V rámci Dismasu sme viacerí išli pozrieť deti 

na Oázu, ktorá sa koná každý rok a trvá 17 dní, pričom každý deň sa rozoberá jedno tajomstvo ruženca- teda 15 dní. 

Boli sme spoločne na sv. omši , kde hrali chvály. Bolo tam cca 50 dievčat a chlapcov vo 

veku od 13-22 rokov. Poviem len toľko, že keď začali hovoriť títo teenageri svedectvá, 

tak mi padla sánka dolu. Ozajstné obrátenia za tak krátky čas! To sú vymodlené milosti. 

Ak máte niekoho z rodiny, alebo známych a majú deti v takomto rozmedzí a nejako 

vybavíte, že tam v lete pôjdu, tak hovorím ti, zažijú reálny Boží dotyk! Je to niečo ako 

duchovný tábor. Foto v ľavo: Oáza - Lazy pod Makytou, pri obnovení mojich krstných 

sľubov. kňazom Mirekom V. (drží mi ruku na hlave). 

Otec Mirek vedia Oázu už vyše 20 rokov. Boh mu 

dal dary, ako pritiahnuť mladých k Bohu a zároveň 

talent na usporiadanie a vedenie Oázy. Tieto dary 

využíva v maximálnej miere. Lk 6,44 Sám Pán mi dal 

milosť a posiela mi ľudí, ktorí sú ovocím tejto Oázy. Viacerí absolvovali túto 

Oázu, menovite: Damián, Jožko Šiška, Lucka, Rút... . Myslím si, že keby som ju 

absolvoval  ja v tom veku, tak sa obratím už vtedy! Foto v pravo: Ešte by som rád 

podotkol, že Bohu známi darcovia nám darovali sv. písmo starý aj nový zákon, 

knihy:od Amortha (najznámejšieho exorcistu), od Patra Pia, Filotea - sv. F. Saleského, K. Emerichovej  nasledovanie 

Krista od T.Kempinského. Ozaj všetko samé skvosty duchovného čítania. Pán Boh zaplať.  

Foto: Campfest 2019, ako hrali 

Lámačské Chvály Braňo nás 

vyzval, aby sme išli na pódium. 

Povedal som o vašich 

modlitbách, vašej horlivosti, 

svedectvo a poviem ti, že sa 

v tú chvíľu zmenila atmosféra, 

ľudia zdvihli ruky a začali 

žehnať teba a všetkým 

odsúdeným v DISMASE v SR 

a ČR! Tú atmosféru nedokážem 

popísať, bol to ako sen, sen 



v nebi s anjelmi. Bolo to presne v sobotu 3.8.2019 o 15,33 hod. Nemôžem ti napísať koľko tam bolo ľudí, lebo to  

neviem, ale predstav si, akoby ti žehnalo celé SK a ČR! Foto: Campfest 

vo štvrtok, keď kapala ESPE mala viesť od 20,05 hod. Chvály pre 

všetkých zúčastnených a predstavte si, že som práve išiel okolo a na 

minútku som sa zastavil pri nich podebatovať a práve bolo 20,00 hod. 

a začal mi zvoniť budík a chlapci z Espe sa modlili v ten deň s vami. 

Poznámky z Campfestu 2019: zaujímavé boli rozhovory niektorých ľudí, 

ktorí sa s nami stretávali. Napr. Prišiel za mnou jeden chlapík a hovorí 

mi: ,,Idem s mamou na vlaku do BA a ako som bol v Leopoldove, tak 

som  tam vystúpil.“ A mama na mňa kričí. „Čo robíš!!“ a ja že: 

„Žehnám“.  A ona: „Komu?“  A ja: „ Mama, ty nevieš, že tu Pán koná 

zázraky a obracia tu veľa väzňou?“ A teraz by som napísal niečo 

úsmevné ☺ Boli sme na chválach PIÁR music, Boli to super chvály, Božia prítomnosť a na obrazovkách zasvietilo 

veľkými písmenami: ,,Poprosíme 

majiteľa modrej Fábie GA...,aby 

si išiel urýchlene preparkovať 

auto, nakoľko bráni v prejazde 

vozidlám“. A z boku mi Jožko Š. 

(v strede na fotke) hovorí, to je 

moje auto idem to preparkovať. 

Neuveriteľné. Foto: je zo soboty 

z Humna trošku menší stan pre 

cca 2500 ľudí. Žehnali sme ľudí 

a hovorili krátke svedectvá všetci 

traja. Prvý hovoril Jožko.  

Ďalšia príhoda: Ideme s Jožkom 

a zrazu vidíme muža, ako sa 

modlí za jedného chlapa, čo by nebolo nič zvláštne , ale ten chlap mal zásteru a varil guláš (tuším fazuľový). Ľudia 

čakali, ale on sa zastavil a modlil sa. Aj takto to tam vyzeralo. Krásne na tom je ten čas - štyri dni s bratmi a sestrami, 

ktorí poznajú Krista! Ozaj čas milostí a spoznávania sa s ľuďmi. Ešte len som prišiel vo štvrtok na Campfest a išiel 

som sa zaregistrovať a dobrovoľníci, čo tam pomáhajú, pozerajú na tričko a hovoria: „Vy ste z Dismasu?  

Samozrejme!“ Ďalšia foto: je z hangáru ako aj prvé dve 

fotky. Aby som ťa informoval o sv. omšiach, ktoré boli 

obetované za teba: 29.7.*31.7., 6.8. a v septembri bude 8.9. 

Mám aj CD napr. Dominiky Gurbaľovej, LCH a pod. Ak 

by ste mali záujem a spoločne na spoločenstve napr. 

počúvať, mohol by som to poslať kaplánovi a v rámci 

nejakej aktivity resp. krúžku by ti to mohol pustiť. Aby 

som nezabudol, tak 17.8.2019 v sobotu počas tvojej 

modlitby so spol. spomeň si prosím aj na Dominiku 

Gurbaľovú, lebo, podľa môjho názoru, má veľké útoky 

a neprišla ani na Campfest. Ešte by som rád pridal jednu 

nádhernú maľbu, ktorú oficialne už dlhodobo maľoval 

Robo. Veľký obraz! Foto: nižšie obraz Roba, ktorý 

namaľoval ozaj krásny (veľký) obraz a keď bude lepšie 

odfotený, tak by som ho poslal na celú stranu, nakoľko je tam veľmi veľa detailov - ako cesty, odkazy na sv. písmo 

(ozaj ich je tam dosť). Krásne na meditáciu. Akonáhle ho budem mať doma, odfotím ho lepším spôsobom a pošlem aj 

tebe. Postupne, ako sa na neho pozerám, mi veľa veci dochádza. 

 Foto vpravo: namaľo-

vaný obraz pre 

spoločnestvo Dismas, 

krásna práca 

ďakujeme Robo 

Foto v ľavo: Oáza – 

po svedectve 16 

ročného Janka 

v bratskom objatí 
jedného z našich členov 

– Damiána. A chcel by 



som ti sprostredkovať všetko čo sa odohralo pred týmto objatím. Tu je Jankovo osobné svedectvo, ktoré napísal pre teba: 

,,Bol som z dobrej rodiny a mal som všetko, ale nikdy som si to nevážil. V 11r. to začalo fajčením, aby som zapadol do nejakej 

párty, lebo som nikdy nemal normálnych kamošov. Vždy som bol taký vyvrheľ. V 12r. som stretol Martina, ktorý ma nútil piť. 

Martina v 14r. dali do detského domova - kvôli tomu, že mal sex v 12r. a veľa ďalších problémov, tak som stratil najlepšieho 

kamoša a začal som piť. Na strednej škole som skúsil marihuanu 1x, 2x a už ste v tom. Fajčil som ju 1rok, potom som si našiel 

frajerku s ktorou som po 9dnoch mal sex a dopadlo to tak, že sme vydržali spolu 30 dni. Potom som sa dostal na tábor Oáza cez 

môjho brata, ktorý mi bol vzorom cele roky. Prvé dni som sedel a to bolo všetko. Potom som sa začal baviť s ľuďmi a niektorí 

mi tam boli oporou, aby som začal spoznávať bližšie Boha. A keď sa za mňa modlili Dávid a Mišo, tak som cítil také uvoľnenie 

od zlých veci, čo som spravil ako keby ma Boh neodsudzoval za všetky hriechy, ktoré som spravil, napr. zapieral som Boha a 

robil satanistické rituály, ktoré som vykonával. Potom som mal takú radosť, že som musel stále behať! Nabehal som 15 000 

krokov a nevedel som si to vysvetliť. Ja som v Boha nikdy neveril, lebo som bol nútený chodiť do kostola a tam bol tam odpor.  

Na oáze som sa začal meniť a spoznávať Boha, približovať sa k Nemu. Tam sa to zlomilo! Všetko zlé som v živote zahodil za 

seba a rozhodol som sa, že Boh v ktorého som neveril, bude u mňa číslo 1 a budem mu už navždy verný a budem mu slúžiť. 

A Boh mi dal toto všetko prežiť si, aby som mohol hovoriť moje svedectvo!“ Viete čo sa stalo? Damián sa nielen veľmi modlil 

za svojho brata na kolenách, ale aj obetoval svoj voľný čas pre službu svojim bratom (teda aj tebe). A toto vnímam ako dôležitý 

jav. Vo sv. písme sa píše: Jak4,17 „Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech.“ Amen. Viete, Damián sa modlí ruženec, číta 

Božie slovo, denne navštevuje liturgiu. To všetko mu dáva poznanie a silu. Čo mám ja robiť? slúžiť a konať skutky 

milosrdenstva Mt25,37-40. Píšem ti to preto, že niekedy o čo prosíme, sa nehýbe, neuskutočňuje sa tak, ako by sme si to 

predstavovali a už dlho na to čakáš. Skús poslúžiť. Viem, žiada si to pokoru a niekedy aj prekonanie hanby, ale hovorím ti, že 

ovocie sa dostaví. Za dokonalý vzor máme nášho Pána Ježiša Krista. On sa celú noc modlil a potom, kázal, uzdravoval, 

povzbudzoval a hlavne miloval (aj svojich nepriateľov). Ďakujem Ockovi, za teba, že skrze tvoje modlitby a službu sa náš Pán 

oslávi. Všimni si, čo všetko ten Janko urobil, ako za malú chvíľku nabral na seba toľko hriechov. To je len milosť od Pána, že 

ho spoznal! A poviem ti, bol som tam a aj Janko aj jeho brat Damián plakali a Janko hovoril len: „Odpusť, odpusť... 

a ďakujem“. A Damián? Ten len chválil Boha a ďakoval, aký dobrý je Pán! Zapamätaj si, že vtedy keď aj tvoj najväčší nepriateľ 

spozná Krista, bude ťa prosiť o odpustenie a hlavne Ďakovať, že si to s ním nevzdal, aj keď ti hovoril predtým viac krát, aby si 

ho nechal na pokoji. Ešte osobný postreh. Ak neviem, či som niekomu odpustil dostatočne, resp. či sa na neho nehnevám už, tak 

si predstavím v mysli, že stojí predo mnou a idem k nemu a objímem ho s radosťou. Vyskúšaj a príde pokoj. Nie svetský pokoj, 

ale pokoj od Pána. Ja by som len dodal, že ak by bol niekto v pomykove, tak odpoveď na to čo sa stalo nájdeme aj vo sv. písme 

Mk16,16-17 Dňa 7.8.2019 v stredu po rannej sv. omše sme absolvovali cestu do väznice v Prešove a návštevu bratov v Čičave. 

 
Foto: väznica Prešov OO a prekladanie ďalších vecí pre bratov v Čičave Foto: cesta do väznice v Prešove plná modlitieb 

ruženca, žehnania a prípravy na návštevu členov aj nečlenov DISMASU v Prešove. Vodič Jožko Šiška, ktorý nás zobral na 

službu na svojom Forde a nielen to, ako vidíte na fotke, tak plný kufor je zaprataný oblečením, bojlerom, šporákom a ďalšími 

potrebnými vecami. Všetci vieme, že minimálne u nás na Slovensku sa z jedlom zle šafári resp. vyhadzuje sa a plytváme s ním, 

pričom vieme aj to, že v Afrike deti jedia listy a veľmi veľa ľudí tam denne zomiera dôsledkom hladu. A to je ono, to čo my 

máme navyše, tam stačí len zaniesť a všetci by boli spokojný. Akoby jednoduchá vec a ešte sa to nikomu nepodarilo. No a stým 

súvisí služba mojej manželky. Jej totiž prinášajú oblečenie a rôzne veci, ktoré konkrétni ľudia potrebujú - zväčša na východe. 

Jediný problém je to tam prepraviť. Minule bol u nás na návšteve s rodinkou aj spomínaný Jožko Šiška, ktorý založil DISMAS 

vo VV BA a pred nedávnom ho prepustili z väzby – chvála Pánovi. Hovorili sme mu o našej službe, charite. Videl veci, ktoré 

máme doma a boli „nasmerované na východ“. A on povedal, že má Forda, že to všetko naloží a zanesie tým, ktorí to potrebujú. 

Tak sme odvoz vecí spojili s návštevou väznice. Bol to veľmi požehnaný čas! Čo som chcel tým povedať? že na Jožka tiež ako na 

mnohých pozerajú s opovrhovaním, keď sa dozvedia, že sedel. Poviem ti však, že on má srdce otvorené pre Pána a nakoniec 

zobral auto, ako sľúbil. Po ceste nám ešte zobral aj obed, zaplatil benzín vyložil náklad a to všetko za svoje. Žehnám ho Pane, 

lebo Mt25,40 a nielen slovami, ale aj svojim životom svedčí o tom, čo robí, čím je a komu uveril! Spravil to, že po base 

nezanevrel na Ocka, ale pokračoval v úsilí a teraz pomáha nielen odsúdeným a obvinením, že im posiela balíky, telefonuje 

s nimi a pod., ale zapája sa čoraz viac do služby DISMASU a pomáha mi. Ďakujem ti za tvoje modlitby, lebo sa plní slovo 

Mt9,38 a Lk10,2. Poprosím ťa neprestávaj, lebo to čo sme včera zažili s týmito dvoma mladými repermi, ktorí repujú na chválu 

Kristovu, tak to som nečakal. V dobrom to hovorím od svedectiev - až po modlitby.  



Prečítal som jeden z dopisov (nechcem ho zverejňovať), ktorý mi prišiel, keď sme odchádzali na Campfest a bolo tam meno, 

ktoré som nepoznal. Napísal mi, čo urobil a aký ma k tomu postoj, plus iné okolnosti. Normálne sa snažím nezaujímať sa 

o tresnú činnosť, lebo z praxe viem, že by ma to mohlo ovplyvniť. Ale teraz, ako mi to všetko napísal sa musím priznať, že som 

nevedel o koho ide, lebo televízor moc nepozerávam, programi nemám a časopisy neriešim, tak som si ho pozrel čo na neho 

hovorí internet. A poviem ti, že aj, keď bývajú tieto články skoro vždy ovplyvnené inými (nie kresťanskými) skupinami, tak 

som hľadal, či ten pisateľ vyznáva hodnoty o ktorých hovorí. Pozeral som sa a našiel som, že sa začal súd a chceli začať 

povolávať svedkov, ale obžalovaný sa postavil a priznal sa k skutku. Hmm, tak toto môže byť tá správna hodnota - aj keď média 

to prekrútia, že to robil z vypočítavosti (to ja neriešim - pozerám na ovocie), ale ako som ďalej pozeral nezávisle a čítal list, 

našiel som tam pokorného ducha s hlbokou ľútosťou nad tým čo vykonal. Nepoznám skoro nič, ale z toho čo som videl je to náš 

brat, brat ktorý by si možno v minulosti zaslúžil kríž ako náš patrón Dismas. Verím a dúfam, že ako sa nemýlim v tom kríži 

nebudem sa mýliť ani v tej ľútosti a prisľúbení, ktoré mu dal Boh Ježiš Kristus. Lk23,43. Dnes budeš so mnou v raji. Toto 

prisľúbenie stále trvá aj pre teba drahá sestra. Boh ťa miluje!  
Svedectvá: Prešiel by som k listom od našich členov, ktorí sú za múrmi väzníc a horlia za Pána  1Kr19,14 

Foto: Štefan, ktorý sa teší z obrátenia a ako som včera 

počul svedectvo, že zažil Boží plač. Verte mi, že tento 

Boží plač- je radosť Krista nad svojimi deťmi, ktoré sa 

vrátili na jeho cestu a smerujú k Ockovi. Jn14,6 

Niektorí mi hovoria, že je to ťažko čitateľné- tie listy (ja 

však musím prečítať všetky a robím to rád, resp. sa na 

to teším a dá sa to čítať, len potrebujem niekedy 

trpezlivosť), ale myslím si, že nejde ani tak o prečítanie 

ako svedectvo, že to o čom hovoríme a píšeme, je pravdivé a nestáva sa to len ľuďom vonku, ale všetkým bez rozdielu. Chvála 

Pánovi! 

Foto: Robo, ktorý 

mi odposlal kópiu, 

ktorú poslal do 

Švajčiarska Pánovi 

Wernovi (bývalému 

riaditeľovi väznice 

pri Zurichu), kde by 

som ukázal aspoň 

dva aspekty. Ten 

prvý je krásne 

pokánie, milosť 

a povedanie 

Kristovi, že chce 

byť už len s ním.  

Aj takýmto spôsobom sa dá svedčiť, že tam nie je pýcha, ale pokora zanechať pre nášho Pána všetko a plniť jeho vôľu. 

Foto: v druhom úryvku chcem 

poukázať na vec, že popísal 

stručne naše spoločenstvo, čo 

robíme ako sme vznikli, čo je 

našou podstatou a kam ideme. 

Viem, že je veľmi dôležité toto 

písať na začiaku, lebo niektorí 

ľudia nevedia kto bol Dismas (ani 

ja som to nevedel) a preto je to 

dôležitá informácia - ak budeš ty 

hlásať niekomu. V podstate nám 

Pán dal milosť, že práve Dismas- 

Lk23,39-42  bol po pravici 

ukrižovaný a ty mu vlastne ohlásiš 

to najdôležitejšie 1Kor15,3-4 

Osobne sa to učím naspamäť, lebo 

je to aj zbraň proti Jehovistom 

napríklad. Ešte by som rád napísal príspevok jedného vojaka: „Bože, vypočuj ma! Vraveli mi, že neexistuješ a ja som 

im ako hlupák veril. Ale včera večer som v jame po granáte uvidel tvoje Nebo. Zrazu som si uvedomil, že mi luhali. Je 

zvláštne, že som sa musel dostať až do tohto pekla, aby som mal čas vidieť tvoju tvár! Strašne ťa mám rád... to som 

chcel, aby si vedel. O chvíľu tu bude hrozná bitka. Ktovie?  Možno k tebe dnes večer prídem. Nebývali sme dobrými 

priateľmi a ja sa pýtam, môj Bože, či ma budeš čakať pri dverách.  Pozri, takto tu plačem! Práve ja začnem fňukať!  

Keby som ťa len bol poznal skôr...  Poďme! Musím už ísť. Keď som sa s tebou stretol, už sa nebojím zomrieť. 

Dovidenia!“  (Modlitba nájdená v batohu vojaka, ktorý zomrel v r.1944 v bitke pri Montecassino.)  

Ja sa ťa pýtam teraz: „Cítiš Ducha Svätého, ako chce s tebou tráviť čas? Cítiš jeho prítomnosť? Má ťa rád. Dôveruj  



mu. Posledné zamyslenie: predstav si seba ako strom, ktorý je hore nohami a to doslovne. Korene má vpustené do 

Neba a korunu stromu dole na zemi. Zakorenení Ef3,17*Kol2,7 v Kristovi a ovocie prinášaš zemi. 
Dôležitá informácia resp. pravidlo 

 Spol. DISMAS muselo pristúpiť k ďalšiemu pravidlu. Viete, nie vždy vonku v civile funguje všetko ako má, prídu rôzne 

pokušenia, skúšky a človek padá. Nie je obmedzený ako vnútri za múrmi väznice, ale je vonku, kde je všetko dovolené a tu 

nastáva niekdy problém. Poviem dva príklady ohľadne Čenakola, kde sú drogovo závislí a kňaza Maroša Kruffu. V Čenakole sa 

nefajčí, nepije, nedroguje. Človek tam je proste na to, aby sa odvrátil od závislostí. Zväčša tam ľudia prichádzajú, keď už im 

hrozí väzenie. Na to sa používa zväčša modlitba, pravidelná práca, adorácie a sv. omše. Po skončení resp. po ukončení 

dobrovoľného pobytu, teda po odchode z Čenakola, platia pravidlá a jedno z nich je, že min 1 rok nemôže dotyčný svedčiť 

a potom len zo súhlasom vedúceho domu , nakoľko sa im stávalo, že narkoman po niekoľkých rokov vyšiel z Čenakola začal 

svedčiť, ale po mesiaci začal znovu brať drogy a cirkev a celé Čenakolo bolo zdiskreditované, lebo vieme, že šampión si to 

hneď použije. U Maroša Kuffu je to podobné, ak tam prídete, tak nemôžte svedčiť- až po pol roku, keď sa osvedčíte lebo tam je 

nulová tolerancia na pitie. Nafúkaš a ideš domov. Niektorí sa povedia: „To nie je láska“. Vravím, že je, lebo s tými, čo nevedia 

ovládať seba , musia ihneď opustiť Žakovce. Dlhé roky praxe. My sme sa teda tiež nechali takýmto spôsobom inšpirovať. 

A teda od konca trestu musí člen byť čistý a až po pol roku (6 mesiacov) môže svedčiť. Samozrejme existuje výnimka, ktorá sa 

môže jednorazovo udeliť pokiaľ sa reálne niekto za neho zaručí - kňaz Ľuboš Kaščák, moja osoba alebo Braňo Letko. Viem, je 

to proces a budeme ho určite upravovať, ale zatiaľ sme sa rozhodli pre tieto pravidlá, ktoré sa týkajú hlavne teba. 
Spomenul by som jedno svedectvo pri exorcizmoch. Už som ti spomínal, že som bol s exorcistom Matúšom 

Marcinom. Ako sa modlil za jedného človeka, tak dlho sa nič nedialo, ale potom si začal chytať krk... ale stále akoby nič. Tak 

prešiel exorcista na ďalšieho, ale ako sa znovu vracal tak sa modlil dlhšie a znovu si chital hradlo a priložil svätých na hlavu 

a neprestával sa modliť a vtedy toho človeka uderilo o zem, začal kričať a kvíliť. Ale prejdem k veci. Tento človek už teraz 

pravidelne chodí k exorcistovi, už nie k Marcinovi, ale od príslušného arcibiskupstva pridelenému exorcistovi. No a naposledy 

začal strašne ten démon kričať a vieš čo kričal?  Ten suky. sy. Skurv. Marcin. A strašne nadával na Marcina. Chápete? On ho 

odhalil a to je veľmi dôležité, lebo dovtedy to bola len choroba, len nejaké psychická záležitosť s pomenovaním v zdravotnej 

dokumentácii a tomu sa démon teší, lebo si robí čo chce a smeje sa, ale keď ho odhalil Marcin tak teraz ho mučia až kým 

neopustí toho človeka, častejšie resp. každý deň chodí na sv. omšu a príma Krista , každý týždeň na spoveď a to toho démona 

utrápi. Tak si viete predstaviť, aké nervy má na Marcina. Tak to len pre zaujímavosť. Teraz ti musím povedať, aby si trošku 

spozornel a poviem ti prečo. Ako som začal dnes písať tú časť, ktorú teraz čítaš, začali sa diať veci, čo už som dlho nezažil. Tu 

začína svedectvo: „Chcel by som Vás povzbudiť k prijímaniu eucharistie a jej sile! Bol som 4 mesiace vo väzbe v Justičnom 

paláci v Bratislave, kde som nemal možnosť pristupovať k eucharistii ako by sa mi chcelo, alebo akoby som potreboval. Preto 

som si veľmi vážil, keď mi to pán kaplán vo svojej vyťaženosti umožnil a mohol som načerpať tuto silu KRISTA. Týmto mu za 

to veľmi ďakujem... po prepustení z väzby som sa s manželkou vybral do Poľska, mesta Censtochova, kde prebiehajú každý 

mesiac modlitby za uzdravenie duchovné i telesné. Vedie ich otec Daniel, pustovník s poverením od biskupa. Počas sv omše 

otca Daniela, pri pozdvihovaní a premieňaní tela a krvi Ježiša som zažil túto obrovskú moc eucharistie. Akonáhle pozdvihol 

eucharistiu som za sebou začul neskutočný, nadpozemský rev, ktorý človek bežne nedokáže zo seba vydať. Rev sa opakoval a 

stupňoval. Mňa prenikala neskutočná radosť a hrdosť na Krista, lebo som si uvedomoval, že to je rev démonov, ktorý sa trasú a 

vreščia pred mocou Krista v eucharistii. Len som sa usmieval, tešil a ďakoval Pánovi za jeho moc pred ktorou sa diabol trasie a 

vrieska od strachu... “. No a toto bolo ono. Včera v aute mi Jožko hovoril, že navštívil toto miesto. Pustili sme si video a aj 

audio, aby som viac prežil to, čo mi on vysvetľoval a poviem ti, že ako kňaz Daniel začal hovoriť slová: „toto je moje telo...“ pri 

premieňaní, tak som počul taký krik démonov, že som si pripadal ako na bitúnku démonov, kde jediné slovo Krista popravuje 

celú Devils Army. No a píšem ďalej to, čo sa mi dnes stalo. Ako som začal vyhľadávať  nadpis na internete: kňaz Daniel 

z Czenstochovej, tak mi zhasol (kľakol) intrenet, zablokovali sa písmená 

a zamrzol počítač. Napokon sa málo rozbehol, aj všetky stránky okrem stránok, 

kde bolo napísané meno Daniel. Zhasol som počítač, išiel pre ďalšie 4 listy, ktoré 

prišli a znova zapol. Všetko fungovalo a znova som to napísal a interrnet spadol, 

hotovo a tak som začal žehnať, aby sa to rozbehlo a aj rozbehlo, ale čo 

nasledovalo potom, tak to sa mi ešte s NL nestalo. Skoro celý NL sa mi vymazal 

a nedal sa obnoviť chápete?! Tak teraz to nanovo píšem, zálohujem o život, ale 

musím ti to napísať a napíšem ti aj najbližšie, kedy je tá akcia v Czenstochove, 

lebo ja tam chcem ísť. Pošli tam aj svoju rodinku, alebo priateľov- tam pochopia 

to čo robíš, za čo bojuješ a že sme na strane víťaza v Jesus Army. Raz to zbadajú. 

Nauč sa naspamäť Žalm 91 a prehlasuj ho. DÁTUM NAJBLIŽŠIEHO 

MODLITBOVÉHO STRETNUTIA 24.8.2019. Foto: stretnutie bude v športovej 

hale v Čenstovchovej v Poľsku. Je to 375km od Leopoldova cca 4 hod.. 

Preposielam ti už posvätený zelený škapuliar: "Tento znak má prostredníctvom dcér kresťanskej lásky prispieť k 

obráteniu hlavne neveriacich a pripraviť ich na dobrú smrť." Pri novom zjavení v r. 1846 Panna Mária upresnila: "Tento 

škapuliar nie je ako ostatné... Stačí, keď kňaz posvätí škapuliar, a potom ho niektorý hriešnik alebo neveriaci nosí; možno mu ho 

dať aj bez jeho vedomia do šiat, do postele, alebo do izby. Nech sa denne pomodlia povzdych uvedený na škapuliari: 

"Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu našej smrti!" Ak sa osoba, ktorá nosí škapuliar, nemodlí túto 

modlitbu, má sa ju miesto nej pomodliť ten, kto jej ho dal. Ku škapuliaru sa viažu mnohé milosti, ktoré sú úmerné stupňu 

dôvery - to znázorňujú lúče rôznej veľkosti, vychádzajúce zo srdca Presvätej Panny." Cirkevne ho schválil pápež Pius IX. 

 A čo sa týka stretnutia, tak 11.10.2019 budem s Egom v Trenčíne na žatve a 12.10.2019 by malo byť zvolanie 

tiež v TN.  Ďalej sa 15.8.2019 stretneme ak Pán da v BB + 25.8.2019 v Ilave toto sú zatiaľ vybavené stretnutia vo väzniciach. 



Pridávam ešte svedectvo člena Dismasu Michal Szaba pre teba: 

,,Ahojte volám sa Michal mám 31 rokov a spolu s manželkou a piatimi deťmi žijeme v BB. Chcem sa s vami podeliť o tom, čím 

žijeme. Keď som rozmýšľal nad tým slovným spojením 'chcem viac!?' tak som si uvedomil, že to bolo vždy vo mne zakorenené, 

už ako malý chlapec som čakal viac. Napríklad od Boha. Moji sa rozviedli, keď som mal 10 r. A pre mňa to bola určite veľká 

rana. Dodnes si pamätám, ako som plakal na posteli celú noc. Ale na druhej strane som sa pripravoval na sv. príjímanie a vedel 

som, že Boh chce viac. Nechce, aby sa moji rozviedli, že chce aby sme mali mamu aj otca. Myslel som, že Boh spraví čáry máry 

a otec sa k nám vráti. Ale nestalo sa. A keďže otec v rodine chýbal, mal som pocit, že sa odo mňa očakáva viac. V škole som 

patril medzi naj. V kostole som miništroval skoro každý deň, dokonca niekedy aj ráno aj večer. Chodil som k saleziánom aj tam 

som sa snažil dosiahnuť čo najviac - byť animátor atď. Čakal som že ma za to niekto pochváli, ale sa tak nestalo. To mi 

nestačilo a chcel som viac, našiel som si partiu kamarátov, kde väčšina boli starší o pár rokov a tam som sa začal cítiť lepšie, že 

som uznaný. Že tu patrím. A to aj preto, že väčšine chýbal otec. Či už fyzicky alebo psychicky. A tak sme hľadali spolu, každý 

chcel v podstate viac. Potom prišla do partie droga. Tá naplnila naše očakávania, teda moje určite. Aj keď som vo vnútri vedel 

že to nie je dobré, predsa som nemohol prísť domov a máme povedať, že dnes som si dal jointa. Nedokázal som jej povedať 

pravdu. Tak spolu s drogou vstúpilo do života aj klamstvo. Ale miloval som tie chvíle, keď som sa nahúlil. A preto som ich 

vyhľadával stále viac a viac a aj keď som si na začiatku dal také 'pravidlo', že budem len prírodu, veď to je od Boha. Asi po roku 

som prvý krát vyskúšal pervitín. Neskôr aj všetky ostatné drogy, ako sú huby, lsd, exatáza atď. A s drogou som okrem klamstva 

začal aj kradnúť, prestal som chodiť do školy, s ktorej má neskôr vyhodili, potom aj z druhej, až som sa zrazu ocitol na ulici, 

lebo mama nevedela ako mi pomôcť. Dnes som jej za to vďačný, lebo až tam, keď som bol úplne na dne, keď som spával vo 

svojej výťahovej šachte, som začal bojovať z myšlienkou vziať si život. Ale kdesi vnútri bolo vo mne zakorenené to viac. Začal 

som kričať na Boha, ktorý bol pre mňa vtedy len deduško, čo si sedí kdesi hore na obláčiku a len sa tak na nás pozerá ako si tu 

žijeme náš život, aby niečo spravil, že tu nechcem skončiť ako nejaký potkan. A vypočul ma. Hoci sa nestal nejaký mega 

zázrak, ale kdesi vnútri som nabral odvahu ísť za mojou mamou, hoci som ju neznášal, preto že ma vyhodila z domu. Ale cítil 

som, že mi pomôže. Najprv som bol na liečení a neskôr v jednej komunite Cenacolo. V ktorej som spoznal prvýkrát Ježiša, tak 

naozaj. Najprv cez pravé priateľstvo v pravde. Kde mi môj anjel strážny začal ukazovať moje chyby. Ale tak priateľsky, 

neobviňoval ma, že som taký alebo taký, s láskou mi ich pomáhal naprávať a nemal to som mnou ľahké, lebo ten batoh tých 

zlých vecí, čo som za tie roky nazbieral bolo treba vybaliť. Moja pýcha mi veľa krát nedovolila počúvať ho. Ale na druhej 

strane som nechápal, že s kadiaľ má so mnou toľko trpezlivosti. Veľmi ma to zaujímalo, lebo som vedel, že on tam už dávno 

nemusí byť. Tu lásku ku mne čerpal v kaplnke pred živým Bohom, kedy každé ráno o 

piatej vstával aj keď mohol spať a modlili sa a sním aj ďalší chalani. Chcel som to 

skúsiť aj ja, ale mi to nešlo. Vravím si, veď som si predtým dačo dal a hneď som mal 

stavy a teraz nič. Iba tu kľačím a bolia ma kolená, ale potom to prišlo. Začal som 

vidieť všetky svoje hriechy a cítil som, že je tam, že ma ľúbi, že mu to nevadí a že 

chce aby som bol šťastný. A tak som cez modlitbu a priateľov spoznal najprv seba a 

potom Jeho. Taktiež som pocítil, že by som mal napraviť vzťahy, ktoré sa  pokašľali 

kvôli mojej sebeckosti, lebo som si myslel, že nikoho nepotrebujem. Zranil som veľa 

ľudí od mojej mami až po moju terajšiu manželku. A tak som po rokoch konečne 

nabral odvahu ich pýtať o odpustenie. A to jednoduché slovo prepáč, spôsobilo veľké 

veci. A jedna z nich je moje manželstvo. Kde som začal svoj vzťah s Ježišom zdieľať 

aj z druhou osobou. A tak spolu s manželkou žijeme jedno veľké dobrodružstvo. Už 

len v tomto, že sme prijali toľko detí, aj keď to nebolo až také ľahké. Napr.ja som mal 

ešte tento rok ZŠ. Na začiatku som naozaj nemal ľahké sa zamestnať. Logicky mohla 

ísť pracovať moja manželka, keďže je ing. ale my sme verili že Boh sa postará, že ona 

má byť doma s deťmi. A tak to bolo od začiatku aj s bývaním. Na poslednú chvíľu 

sme našli podnájom asi 100 m od manželkinej školy. Ona potrebovala ukončiť školu, 

a tak sme sa presťahovali do Košíc, kde sme nikoho nepoznali. Ja som tu nemal prácu 

a na začiatku bolo ťažké, chodil som umývať riady sem tam a dáke brigády, ale verili sme, že on sa postará a sa aj postaral. Keď 

sme už na tom neboli najlepšie. Zrazu mi prišla sms s číslom na moju terajšiu prácu a tak sme zase pocítili, že On nás nenechá. 

Síce má svoj čas, ktorý mne dakedy nevyhovuje. Ale dnes sa teším z každej malej veci, ktorú nám On pripravil, či už je to pekné 

počasie alebo dobré jedlo a s tým prichádzajú aj veľké veci, či to je dar života, ktorý som dostal na zodpovednosť, povýšenie v 

práci, keď sme to už naozaj potrebovali, alebo medzi poslednými zázrakom, ktoré sa nám stal je, že sme dostali dom. Aj keď 

lokalitu si vybral On😀. A to všetko mi denno-denne ukazuje, že On je tu stále. Že tu bol aj vtedy, keď som bol na dne a že tu 

je aj teraz. A že chce odo mňa oveľa viac ako len prežívať zo dňa na deň, z víkendu do víkendu, z výplaty do výplaty. Že chce 

veľké veci s každým jedným z nás. Minulý rok som zmaturoval, narodilo sa nám ďalšie bábätko a prežívame veľkú radosť 

z toho, že Boh sa stará a že Jeho plán sa dá žiť už aj teraz tu na zemi. Tešíme sa z toho, ako sa Pán stará! Chcem, to čo žijeme 

odovzdať svojím deťom, ale aj druhým okolo seba. Lebo cítim, že on je nezastaviteľný prameň radosti pre môj život a On je 

taká nová 'droga' pre mňa po ktorej chcem byť hladný každý deň.“ K tomuto svedectvu len dodám, že ako sme boli minulý rok 

s Braňom Letkom na rodinnej duchovnej obnove, tak tam bol aj Michal S..  Jemu prorokoval Braňo že, keď sa stretnú na budúce 

bude mať dom. Poviem ti, že za pol roka už svedčí, že jeho rodinke darovali dom. Ten dom bol, ale jedného kňaza, ktorý ta m aj 

zomrel a keď Michal išiel skontrolovať ten dom, ktorý už bol opustený a od smrti tam nikto nebýval, tak jednej z miestnosti 

našiel brašnu ,,burzu“ a v nej bola eucharistia neporušená. Tak si predstavte, že cca 3 roky tam bol stále prítomný Ježiš bez 

známok poškodenia a premodlieval toto miesto ako v kaplnke. Neuveriteľné!   

8.8.2019         Boh Ťa žehnaj drahý brat v Kristovi - BŤŽ +         newsletter č.18 

Príloha k NL č.18: 



sv. F.Saleský – Filotea: Chceš byť nábožnou, Filotea? Si kresťanka a vieš, že nábožnosť sa veľmi páči Bohu. Preto hneď na 

začiatku musíš vedieť, čo je nábožnosť. Stáva sa, že ak človek na začiatku nejakého podujatia urobí čo aj len malú chybičku, 

táto časom rastie, ba narastie mnoho ráz toľká, že sa už nedá ani napraviť. Tak je to aj v náboženskom živote. Pravá nábožnosť 

je len jedna, zatiaľ čo falošných a pomýlených je veľa. Keby si nevedela rozpoznať pravú nábožnosť, ľahko by si sa mohla 

oklamať a oddať sa prevrátenej a poverou nasiaknutej. Nebezpečné je to, že každý si vymýšľa nábožnosť podľa svojej chuti, 

podľa svojich vnútorných túžob a predstáv. Kto je už podľa svojej povahy zdržanlivý, často sa preto pokladá za nábožného a 

nevidí množstvo zlosti, ktorou je preplnené jeho srdce. Pre pôst sa neopováži ani za svet čo len koniec jazyka ovlažiť vínom 

alebo vodou, zatiaľ čo bez výčitky svedomia leje na svojho blížneho najhoršie ohovárania.  (sv. F.Saleský - Filotea) 

 Iní sa zasa pokladá za nábožného, lebo denne odrieka množstv modlitieb, zatiaľ čo vo svojej rodine a v nažívaní so susedmi j 

protivný, škriepny, namyslený a nespravodlivý. Niekto zasa ochotn otvorí svoje vrecko a dá almužnu chudobnému, ale zatvorí 

svoje srdce, keď má odpustiť svojmu nepriateľovi, alebo dať svojmu zamestnancovi plat, ktorý mu patrí. Ešte iný ochotne 

odpustí svojmu nepriateľovi, ale svoje dlhy nechce vrátiť bez pravoty. Iný opäť ochotne sa modlí, aj do kostola ide, ale nerobí si 

vec svedomia, ak poškodzuje cudzí, prípadne verejný majetok. Takýchto vo všeobecnosti pokladáme za nábožných, ale oni sú 

ďaleko od toho. To, čo pod rúškom vonkajšieho zdania skrývajú, je len modla, socha a prízrak nábožnosti, akási fatamorgána. 

Opravdivá a živa nábožnosť predpokladá lásku k Bohu, ba nie je ničím iným ako láskou k Bohu. (sv. F. Saleský - Filotea) 

  Keď láska k Bohu mení našu dušu a robí nás milými Bohu, voláme ju milosťou. Menujeme ju láskou, ak nám dáva silu 

k dobrým skutkom. Keď však dosahuje už toľký stupeň, že človek nielen dobre robí, ale aj často a s istou radostnou ochotou, 

vtedy sa vola nábožnosťou. Nábožnosť teda nie je nič iného ako istá duchovná čerstvosť a živosť, ktorou láska v nás a my v 

láske radi a ochotne konáme dobré skutky. Láska nás učí zachovávať Božie prikázania, nábožnosť však vedie k tomu, aby sme 

ich zachovávali radostne a nenútene. Nábožný človek nezostáva len pri prikázaniach. Vnútorny ťah jeho milujúceho srdca ho 

nutká aj k takým šľachetným činom, ktoré 

nie sú priamo prikázané, ale sú len Božou radou alebo ponukou. Kto je duchovne celkom zdravý, tomu nestačí pevným, rezkým 

krokom kráčať len po ceste Božích prikázaní, ale sa ponáhľa — nesený Božou milosťou — aj na úzke, strmšie chodníčky 

Božích rád a vnuknutí, ktoré vedú k duchovnej dokonalosti. (sv. F. Saleský - Filotea)   

Mt10.34-42  Tomáš  Alebo celé inak: ako nemá mať vplyv strach pred smrťou, tak ani telesná láska.  

  Mt10.34-42  Hieronym  Celý svet bol totiž pre Kristovu vieru rozdelený proti sebe. Každý jeden dom mal v sebe 

neveriacich i veriacich, a preto je vojna, ktorú priniesol, dobrá, aby sa narušil zlý mier. 

Mt10.34-42  Ján Zlatoústy  Akože im prikázal, že keď vstúpia do každého jedného domu, majú popriať pokoj, a tiež 

akože povedali anjeli: sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom (Lk 2,14)? Pokojom je totiž najväčšmi to, keď sa chorá 

časť odreže a keď sa oddelí to, čo spôsobuje nesúlad. Tak totiž bude možné spojiť nebo so zemou. Lebo i lekár zachováva 

zvyšok tela tak, že odreže to, čo sa nedá vyliečiť. To sa stalo i pri babylonskej veži: dobrý nesúlad ruší zlý pokoj. Tak i Pavol 

rozdelil tých, čo sa dohodli proti nemu. Svornosť totiž nie je všade dobrá, veď i zbojníci sú svorní. Tento boj však nie je jeho 

zámerom ale dôsledkom ich plánov.  

Mt10.34-42  Raban  Žiadne práva sa nedajú zachovávať u tých, medzi ktorými je vojna o vieru.  

Mt10.34-42  Tomáš   Týmito slovami akoby povedal: neprišiel som medzi ľudí preto, aby som posilnil telesnú lásku, ale aby 

som ju rozťal duchovným mečom. Preto sa správne vraví: „a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.“ 

Mt10.34-42  Hieronym  Predtým povedal: neprišiel som priniesť pokoj, ale meč, a postaviť človeka proti otcovi, matke 

a svokre (porov. Mt 10,34-35). Aby teda niekto neuprednostňoval rodinnú lásku pred náboženstvom, dodal: 37 kto miluje otca 

alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A v Piesni piesní čítame: usporiadal vo mne lásku (porov. Pies 2,4). Tento 

poriadok je nevyhnutný pri každej láske. Otca, matku, či deti miluj až po Bohu. A ak príde potreba postaviť lásku k rodičom či k 

deťom proti láske k Bohu a nebude možné zachovať oboje, nedbať o svojich znamená byť oddaný voči Bohu. Nezakázal teda 

milovať otca či matku, ale dáva dôležitý dodatok: „viac ako mňa“.  

Mt10.34-42  Hilár  Lebo kto dá prednosť príbuzenskej láske k ľuďom pred láskou k nemu, nebude hoden zdediť budúce dobrá.  

Mt10.34-42  Ján Zlatoústy  A nečuduj sa, že Pavol prikazuje vo všetkom poslúchať rodičov (Kol 3,20). Hovorí totiž, že 

treba poslúchať len v tom, čo neškodí zbožnosti. Vo všetkom ostatnom je sväté vzdať im česť, no keď vyžadujú viac, než im 

patrí, neslobodno súhlasiť. A tieto slová sú v súlade so Starým Zákonom. I tam Pán káže ctiteľov modiel nielen nenávidieť, ale i 

ukameňovať (Dt 12,6-11). A v Deuteronómiu sa hovorí: jeho, ktorý povedal otcovi a matke nepoznám vás a svojim bratom: 

neviem o vás...; tí zachovávali tvoje slová. (Dt 33,9)  

Mt10.34-42  Tomáš  Zdá sa však, že rodičia často milujú deti viac než deti rodičov. Keď nás teda poučil, že treba dať 

prednosť láske k nemu pred láskou k rodičom, postupuje ďalej a učí, že jej treba dať prednosť i pred láskou k deťom, keď 

hovorí: a kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 

Mt10.34-42  Raban Tým naznačuje, že kto dáva prednosť telesnej láske vyplývajúcej z pokrvného príbuzenstva pred 

duchovnou láskou k Bohu, ten nie je hoden spoločenstva s Bohom.  

Mt10.34-42  Gregor  Kríž totiž znamená utrpenie a Pánov kríž nesieme dvojakým spôsobom: keď postihujeme telo 

zdržanlivosťou, alebo keď súcítime s blížnym a jeho núdzu považujeme za vlastnú. Treba však vedieť, že mnohí preukazujú 

telesnú zdržanlivosť nie pre Boha, ale pre márnu slávu, a mnohí preukazujú blížnemu súcit nie duchovne, ale telesne, takže mu 

falošným milosrdenstvom pomáhajú nie k cnosti, ale k hriechom. Preto sa zdá, že títo nesú kríž, no nenasledujú Pána: preto 

hovorí „a nenasleduje ma“.  

Mt10.34-42   Ján Zlatoústy  Zdalo sa však, že tieto príkazy, ktoré sa ukladajú, sú veľmi ťažké. Preto tiež uvádza, že sú 

veľmi užitočné, keď hovorí: 39 kto nájde svoju dušu, stratí ju. Ako keby povedal: čo som povedal, nielenže neškodí, ale v 

najväčšej miere osoží. Škodí práveže opak. A toto robí všade. Vedie tým, po čom ľudia túžia. Ako keby povedal: prečo nechceš 

pohrdnúť svojou dušou? Lebo ju miluješ? Práve preto ňou pohrdni, a vtedy jej najväčšmi prospeješ.  

Mt10.34-42  Ján Zlatoústy  Komentár k Matúšovi Zdalo sa však, že tieto príkazy, ktoré sa ukladajú, sú veľmi ťažké. 

Preto tiež uvádza, že sú veľmi užitočné, keď hovorí: 39 kto nájde svoju dušu, stratí ju. Ako keby povedal: čo som povedal, 



nielenže neškodí, ale v najväčšej miere osoží. Škodí práveže opak. A toto robí všade. Vedie tým, po čom ľudia túžia. Ako keby 

povedal: prečo nechceš pohrdnúť svojou dušou? Lebo ju miluješ? Práve preto ňou pohrdni, a vtedy jej najväčšmi prospeješ.  

Mt10.34-42  Hilár  Zisk duše teda prináša smrť a strata spásu. Strata krátkeho života prinesie zisk nesmrteľnosti. 

Mt10.34-42  Hieronym  Keď Pán posiela učeníkov hlásať, učí ich nebáť sa nebezpečenstiev a lásku podriaďuje 

náboženstvu. Už im vzal zlato, peniaze vyhodil z opaska (Mt 10,9) – tvrdé podmienky pre evanjelistov! Kde vziať prostriedky, 

živobytie, potreby...? Prísnosť príkazov teda mierni nádejou prisľúbení, keď hovorí: 40 kto vás prijíma, mňa prijíma: aby 

každý z veriacich chápal, že keď prijal apoštolov, prijal Krista 

Mt10.34-42  Ján Zlatoústy  Už predchádzajúce slová stačili na to, aby presvedčili tých, čo mali prijať apoštolov. Kto by totiž 

neprijal so všetkou túžbou tých, čo sú takí odvážni, že všetkým pohrdli, aby boli iní spasení? A ako predtým pohrozil trestom 

tým, čo neprijmú, tu sľubuje odmenu prijímajúcim. Tým, čo prijmú apoštolov, sľubuje po prvé česť, že prijímajú Krista, a aj 

Otca; preto dodáva a kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Čo sa vyrovná tejto cti, že niekto prijme Otca a Syna? 

Mt10.34-42  Hilár  Týmito slovami tiež učí, že zastáva úrad prostredníka. Keď prijímame jeho, a on vyšiel od Boha, 

skrze neho k nám prichádza Boh. V tomto poriadku milostí nie je prijatie apoštolov nič iné než prijatie Boha. V nich prebýva 

Kristus a v Kristovi Boh.  

Mt10.34-42  Hilár  Týmito slovami tiež učí, že zastáva úrad prostredníka. Keď prijímame jeho, a on vyšiel od Boha, 

skrze neho k nám prichádza Boh. V tomto poriadku milostí nie je prijatie apoštolov nič iné než prijatie Boha. V nich prebýva 

Kristus a v Kristovi Boh.  

Mt10.34-42  Hieronym  Učeníkov vyzýval, aby prijímali učiteľov. Preto azda veriaci v mysli odpovedali: máme teda 

prijať i falošných prorokov aj zradcu Judáša. Preto Pán hovorí, že sa nemajú prijímať osoby, ale to, čím sú. A kto prijme, 

nepríde o odmenu, aj keď prijatý nebol hoden. 

Mt10.34-42  Ján Zlatoústy  Nehovorí totiž: „odmenu od proroka“ či „spravodlivého“ ale „odmenu proroka“ či 

„spravodlivého“. Prorok je azda i spravodlivý. Keďže na tomto svete nič nevlastní, má tým väčšiu smelosť hovoriť pre 

spravodlivosť. A keď ju podporuje ten, kto na tomto svete niečo vlastní, má podiel na slobode tejto spravodlivosti a dostane 

odmenu za spravodlivosť takisto ako ten, komu pomohol podporou. Ten je plný prorockého ducha, no chýba mu telesný pokrm: 

a keď sa neposilní telo, je isté, že sa stratí i samotný hlas. Kto dal teda prorokovi pokrm, dal mu sily rozprávať. A spolu 

s prorokom dostane odmenu proroka ten, kto poskytol pomoc pred Božím pohľadom. 

Mt10.34-42  Remígius  Mnohí chápu, že prorok je Pán Ježiš Kristus, o ktorom Mojžiš hovorí: Boh vám vzbudí 

proroka (porov. Dt 18,15); a podobne i spravodlivý, lebo v spravodlivosti sa mu nik nevyrovná. Kto teda prijme proroka alebo 

spravodlivého ako proroka alebo spravodlivého, čiže Krista, dostane odmenu od toho, z lásky ku komu ho prijíma. 

Mt10.34-42  Hieronym  Niekto by sa však mohol vyhovárať a povedať: chudoba mi bráni v pohostinnosti. Túto 

výhovorku zrušil veľmi jednoduchým príkladom: že máme z celej duše podať pohár studenej vody, keď hovorí: 42 a kto by dal 

piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju 

odmenu. Nehovorí teplej, ale studenej: aby sa pri teplej nehľadala zámienka v chudobe a v nedostatku dreva. 

Mt10.34-42  Hilár  Predvídal, že viacerí sa budú len chváliť menom apoštol, no celým svojím životom ho budú 

nehodní. Predsa však nepríde o odmenu poslušnosť, ktorá sa im preukáže z nábožnosti. Oni boli síce maličkí, čiže poslední zo 

všetkých hriešnikov, no predsa rozhodol, že služby, ktoré sa im preukazujú, i tie malé, naznačené studenou vodou, nie sú 

zbytočné. Česť totiž nebola preukázaná hriechom človeka, ale menu učeník. 

Mt10.34-42  Remígius  A pekne prechádza od zvláštneho vyučovania, ktoré odovzdal apoštolom, k všeobecnému, keď 

učil po mestách. Zostúpil tak z neba na zem, aby osvietil všetkých. Toto konanie pripomína i svätým hlásateľom, že sa majú 

snažiť byť na osoh všetkým. 

Čím jasnejší je deň, tým zreteľnejšie vidíme v zrkadle svoju tvár, prípadne aj jej nedostatky. Čím väčšmi rozlieva 

Duch Svätý v našom svedomí svoje svetlo, tým zreteľnejšie poznávame svoje hriechy, náklonnosti nedokonalosti, 

ktoré nám prekážajú v rozvoji nábožného života. Všedné hriechy nezabíjajú v človekovi život milosti a lásky k Bohu, 

jednako vnášajú do duše nebezpečné a ťažké nákazy. Zahaľujú pohľad na čnosť, ochromujú túžbu duše po dobrote, a 

tak sú najväčším nepriateľom vnútorného a hlbokého nábožného života, nepriateľom opravdivej nábožnosti. Pavúky 

priamo nezabíjajú včely, ale najprv vytvoria pavučiny, do ktorých sa včely nachytajú, takže sa nemôžu pohnúť a 

pracovať. To sa však stane len vtedy, ak je včelár nedbanlivý a nechá pavúkom možnosť robiť svoje siete na včelíne. 

Podobne aj všedné hriechy neusmrcujú dušu, ale ničia med čnostného života a prevrátenými náklonnosťami a 

zvyklosťami tak veľmi osnúvajú a ochromujú dušu, že táto pomaly stráca všetku ochotu a rozhodnosť k dobru, ako 

by  to opravdivá nábožnosť vyžadovala. (sv. F. Saleský - Filotea) 
Pápež František: 

Nie všetci susedia z Nazareta boli pripravení UVERIŤ v niekoho, koho poznali a videli rásť, a zrazu ich pozýval 
USKUTOČNIŤ tak dlho očakávaný sen. Dokonca hovorili: Vari to nie je Jozefov syn? Aj nám sa to môže stať. Nie vždy veríme 
tomu, že Boh môže byť tak konkrétny a každodenný, tak blízky a reálny, že koná PROSTREDNÍCTVOM suseda, priateľa, či 
príbuzného. 
 Nedovoľme, aby nás naše limity, slabosti či hriechy zastavili a zabránili nám žiť misiu. Boh nás volá ROBIŤ to, čo 
môžeme a PROSIŤ o to, čo nedokážeme, vediac, že Jeho láska sa nás ujme a postupne nás PREMENÍ. Nevystrašte sa, keď vidíte 
vaše slabosti. Nevystrašte sa, keď vidíte vlastné hriechy. Vstaňte a vpred! 
 Vy mladí musíte bojovať o váš priestor dnes, pretože život je teraz. Nikto ti nemôže sľúbiť ani jeden deň budúcnosti, 
tvoj život je životom dnes. Musíš sa vložiť do hry dnes, tvoj priestor je dnes. Vy, mladí, nie ste budúcnosťou, ste 
PRÍTOMNOSŤOU. Nie ste Božou budúcnosťou, ste Božím TERAZ! On vás volá vo vašich komunitách a mestách, aby sa 
USKUTOČNIL sen, ktorý si o vás vysníval Pán.  


