
PBJK (Pochválen buď Ježiš Kristus) drahá sestra v Kristovi Simona,  
Dňa 10.8.2019 v sobotu sa v Hlohovci konali Chvály pod nebom, ktoré organizovali viaceré spoločenstvá a 

spoločenstvo Dismas svedčilo o tebe, ako aj o stredajšej evanjelizácie vo väznici v Prešove na OO. 

 
Foto:Dismas s Dávidom (ktorý mal firemné Dismas tričko) a Martin(tow meot), ktorému teraz vyšiel kresť.  videoklip 

Skúsim dnes začať najprv listom, ktorý som práve prečítal. Zvyčajne dostávam slovo ku konkrétnemu listu hneď pri 

jeho čítaní a je mi teda ľahšie správne reagovať skôr, keď mám prečítaný celý list a je ešte v živej pamäti. 

Foto: Robov list v ktorom mu brat Dušan, 

ktorý už dlhodobo viac rokov kráča 

s Pánom povedal, ako odchádzal z oddielu 

resp. z cely, že ďakuje za lekciu pokory 

a evanjelizácie. Myslím si, že človek je na 

cele dlhšie s tými istými ľuďmi a pozná ich 

veľmi dobre, ako „svoje boty“ (určite si to 

zažila resp. zažívaš) a veľa sa za nich 

modlíš (obrátenie, spoznanie pravdy). Niekedy už zlomíš ľudovo povedané palicu nad nimi, že sa nedokážu obrátiť, 

ale ak náhodou príde sestra v Kristovi na tú istú celu, zhodnotí to inak a začne evanjelizovať a otvorene hovoriť 

o Pánovi a bude to robiť s láskou, tak verím, že to prinesie jasné ovocie. Pre teba sestrička, to znamená len to, že sa 

nevzdávaj. Žehnaj s láskou, lebo ty si v tej cele, ty sa môžeš modliť, ty si teraz tam! Koho tam má Pán poslať? Keď si 

tam ty, tak ti len hovorím, svedč svojim životom, ale aj slovom a prečítaj si pozorne 2Tim4,1-5. Zameraj sa na tú stať 

z písma: hlásaj slovo vhod i nevhod ... a podčiarkujem 

so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Poviem ti jeden 

príbeh. Jeden námorník sa topí a tak prosí Boha, aby 

ho zachránil. Zrazu príde jeden čln s človekom, druhy 

čln a námorník obidvom povie, že nepotrebuje pomoc, 

lebo jeho zachráni Boh. Nakoniec sa námorník utopil a 

pýtal sa Boha, že prečo ho nezachránil. Pán mu 

povedal: ,,A tí ľudia v tom člne boli kto? Veď  som ich 

poslal Ja.“ Niekedy sa nám môže stať, že sme ten 

námorník, inokedy, že tá čo prichádza v člne 

a nevieme o tom. Foto: Sima vo väznici BB u MxSS, 

SSS, väzba za účasti Dismasu. K tejto téme, by som 

povedal jednu vec, ktorá sa mi teraz stále vynára. Je to 

vec, ktorú som urobil a za 4 roky musím povedať po 

prvýkrát a to, že som zavolal slúžiť s nami jednu 

speváčku, ktorá nemá v podstate nič s kresťanstvom (aspoň som o tom 

nevedel resp. som si to myslel), ale to čo má je, že ak sa spýtam niekoho 

z mojich blízkych, ktorí majú dievčatá od 8 r. do 19 r., tak skoro všetky 

dievčatá ju počúvajú, resp. vyrastajú na tejto speváčke. Proste je ich vzorom 

skoro vo všetkom. Foto: Sima po návšteve vo väznici v BB. Nakoľko Sima 

spolupracovala aj s Egom, tak som sa s ňou párkrát krátko rozprával 

a nakoniec aj navrhol vstup do väznice. Vysvetlím prečo, keby totiž niekto 

pred pár rokmi toto povedal mne, tak to asi zavrhnem. Príklad: Naša 

prezidentka je momentálne veľmi vplyvná osoba a verím tomu, že veľmi 

veľa ľudí sa za ňu modlí, aby správne spravovala krajinu a aby sa obrátila 



k Bohu a uverila. Teraz si predstav, že máš možnosť sa k nej dostať a nejakým spôsobom sa s ňou rozprávať (asi 

dvakrát do mesiaca len na 15 min.), ale ty sa budeš len modliť, aby sa zmenila. Pýtam sa ťa, nestojíš na Kristovi? 

Nemáš jeho charakter? Ak máš možnosť byť s ňou a ovplyvniť ju láskou ku Kristovi, tak podľa môjho názoru, by si 

to mala spraviť. Ak to nespravíš ty, tak kto potom? Tá, čo nepozná Krista? Práve preto som ju pozval, nehľadiac na 

to, že aj ona ich išla navštíviť bez honoráru a aj povzbudiť. Nesvedčil som jej moc, ale je jasné, kto je Dismas. 

Svedčili sme svojimi postojmi a kresťanskými názormi. Niekedy si to tak ani neuvedomujem, ale našou službou 

zároveň svedčíme aj riaditeľovi, vedúcim... Každému hovoríme, že človek sa dokáže zmeniť a ak sa dá, hneď aj 

svedčíme. Pre teba sestrička to znamená, že či je to prezidentka, Sima, tvoja rodina, spoluodsúdená alebo právnik, 

svedč, hovor pravdu. Či nie kvôli tomu si uverila? Nie preto si sa obrátila? Nie preto si dostala milosť? Či si ju chceš 

nechať len pre seba? Viem, že nie a preto som 

rád za teba, že si ťa Ježiš vybral do jeho 

Armády.  

Foto: list od Jozefa, ktorý je dlhodobo sám na 

cele a píše, že ako ho pravidelne šampión 

(diabol) otravuje rôznymi pokušeniami a myš-

lienkami z minulosti, alebo ho budí v noci ako 

čítaš. Páči sa mi, ako správne reaguje. Nesnaží 

sa  zaspať, ale preberie sa, kľakne si a modlí sa až do rána. Ešte som nevidel šampióna plakať, ale určite ho každá 

tvoja modlitba vyrušuje a páli, pričom potom nemôže s tebou zotrvať, nemôže ti nič spraviť. Jáj, aké je to jednoduché 

a krásne, žiť a veriť ti Pane. Už viac krát som hovoril (v podstate celá táto strana je o tom) ako svedčiť (slovom 

a životom).. Vieme KTO je našim Pánom. On premieňa svet a naše okolie, aby bolo krajšie plné života, odpustenia, 

lásky, radosti, pokoja, dobroty, miernosti, vytrvalosti – jednoducho aby sme prinášali Ovocia Ducha svätého  Gal 

5,22. Tu práve pripínam list člena za múrmi väznice, ktorého zatiaľ nepoznám. 

Foto: list od Lukáša, ktorý uveril presne na 

základe ohlasovania dobrej zvesti (evanjelia.) 

Veď či my nie sme súčasťou cirkvi? Áno, my sme 

jeho údmi! Ef 5,30 * 1Kor 12,12-27. Ako si si 

prečítala, tak nemôže povedať človek vonku 

a odsúdiť ťa, ak si Božie dieťa a robila si 

úprimné pokánie zo svojich zlých skutkov. Lebo 

oko nemôže povedať ruke: nepotrebujem ťa... . 

Nie, bojujeme na jednej strane a sme súčasťou 

cirkvi. Minule som písai slovo Sk 2,42. Pokúsim 

sa ti to rozviesť: zúčastňovali sa na čítaní 

svätého písma (vytrvalo), na Dismas 

spoločenstve (písaním a ak sa dá aj reálnym 

stretnutím), na svätej omši (lámanie chleba) a na 

modlitbách každý deň o 20,00 hod., v piatok o 12,00 hod. za 

Slovensko a v sobotu min. jednu hodinku za spol. Dismas a jeho 

úmysly. 2*Foto: zdroj zvjs.sk - Dismas v Prešove OO + popis 

zverejnenia služby. 

Dodatočne pridávam aj zdroje zo zvjs.sk, nakoľko nie vždy to tam 

uverejnia v správny čas, ale najpodstatnejšie, je to, že to tam dajú, lebo 

inak by sme sa k fotkám za múrmi väzníc nedostali a samozrejme ani 

k takémuto popisu. Nakoľko tento text (viď vyššie), je oficiálny, to 

znamená, že je schválený nadriadenými a zverejnený, zároveň sa môže 

použiť aj ako forma evanjelizácie. Jožko Štrbavý mi poslal mail 

a chcel: ,,aby si sa pokúsila prispieť svojím svedectvom. Napr., ak si sa 

modlila za príbuzného a on bol zázračné uzdravený z nejakej 

nevyliečiteľnej, čí ťažkej choroby, či prišiel na návštevu do UVTOS za tebou hoci ste boli dovtedy pohnevaní, alebo 

sa zmenil k lepšiemu (prestal piť, fajčiť, brať drogy, či zahýbať manželovi a začala nielen chodiť do kostola, ale aj žiť 

sviatostný život), či za príslušníka a on bol zázračne uzdravený, či oslobodený. Ale aj tvoje svedectvo: ak sa za teba 

niekto modlil a táto modlitba bola vyslyšaná, či sa modlil jednotlivec, alebo cele spoločenstvo Dismas. Pri 



svedectvách sú dôležité mená tých, ktorí tie svedectva hovoria, no dôležitejšie sú mená tých, ktorí moc nášho Pána 

Ježiša Krista zakúsili na vlastnom tele. Ak poviem svedectvo, že som sa modlil za nejakého človeka, ktorý mal 

rakovinu v poslednom štádiu a po modlitbe bol zázračné uzdravený, je to iba moje svedectvo. V tomto prípade 

svedectvo Jozefa Štrbavého, bývalého väzňa, číže osoby nedôveryhodnej a nehodnovernej. Takéto svedectvo nemá až 

takú váhu - hlavne medzi civilistami. Ale ak by toto svedectvo potvrdil aj človek, ktorý bol zázračné uzdravený a ešte 

by to podložil záznamami od lekárov, fotografiami a röntgenovými snímkami, to by bolo viac než svedectvo, čo 

dokáže a robí náš Pán! Tento človek by sa určíte nehanbil zverejniť svoje meno a priezvisko. Toto píšem aj pre 

ostatné odsúdené, aby sa nehanbili za Ježiša Krista. Uvažuj! 1. Napr. Mám rakovinu v poslednom štádiu a zomieram. 

Zle sa mi dýcha, vykašliavam krv, už nechodím, iba ležím na posteli. To sú symptómy, ktoré poukazujú na to, že už iba 

čakám na smrť, ktorá už sedí na prični mojej postele. 2. V tomto mojom úbohom stave sa za mňa začalo modliť 

spoločenstvo Dismas a ja som v priebehu mesiaca úplné vyzdravel... Čo môžem robiť? Len ďakovať TOMU, kto ma 

uzdravil -  JEZISOVI KRISTOVI. Jedným zo spôsobov vďaky by mohlo byť aj napísanie svedectva (nielen do listu, ale 

do každého periodika, ktoré by ho chcelo vydať, či hovoriť v televízií, ktorá by oň mala záujem).  

Tak to bol príspevok Jožka. Teraz by som začal už svedectvom Štefana:

 
Foto: Štefanov list: vo februári 2019 mu Robo poslal list a poprosil ho o modlitbu za svoju matku a dcéru, nakoľko 

ho dcéra úplne a dlhodobo ignoruje. 

Pričom ako vidíte, už mu zomrela aj 

mama, aj ujo za ten čas. 

 Foto: Robov list adresovaný Štefa-

novi, v ktorom mu opisuje, že matka 

umrela, brat je vo väzení a nemá kto 

ani pohreb vybaviť. Hrozilo, že ju 

pochovajú ako bezdomovkyňu. Ďalej 

spomína, že táto myšlienka je horšia 

ako skutočnosť, keď mu oznámili, že 

dostal doživotný trest. Nakoniec píše, 

že Pán všetko zariadil a bola 

pochovaná tam, kde si to sama 

vybrala. Chvála Pánovi! 

 Foto: Robov list adresovaný 

Štefanovi, v ktorom ďakuje za 

všetky modlitby ako aj mo-

dlitby spol. Dismas, ktoré sme 

sa na jej úmysel modlili (aj 

keď to niektorí nevedeli, lebo 

dávam vždy konkrétne 

modlitby do sobotnej reťaze,  

vždy ak mi pošlete konkrétne prosby o uzdravenie, oslobodenie, obrátenie blížneho alebo aj o PP, ako som už minule 

písal v NL). A predstavte si, zatvrdilosť srdca jeho dcéry, tiež pochovanie jeho matky v Taliansku ako bezdomovkyni, 

to bola realita! To bol fakt a niekto by si povedal, že to tak malo byť, ale my nie sme niekto, my sme Božie deti! 

Máme najlepšieho Ocka a nezabúdaj, že On je BOH! Mt7,7 *Mt21,22 *Lk11,9  *Jn16,24 On mení skutočnosti podľa 

svojej pravdy! A prav-

da bola tá, že jeho 

mamičku pochovali 

tam, kde si to priala 

a dcére Boh  roztopil 

a vymenil zatvrdnuté 

srdce. Ez36,26 Foto: stále Robov list, kde mu Pán dal milosť za milosťou. Jn1,16.  Chápeš ten splnený sen? To, že 

nič nedokážeš 

ovplyvniť len sa 

spoľahnúť na Boha 

a zveriť sa do jeho 

rúk? Foto: koniec 

Štefanovho listu, 

kde opisuje, že túto 



skutočnosť svedčil po sv. omše pred všetkými odsúdenými v SSS. Chcem ti ešte povedať, že ak to pochopíš 

a predstavíš si vo svojej situácii, tak zistíš, že ešte stále nie je neskoro. Stále máš čas, čas ktorý ti dal náš Pán pre 

teba, tvoju rodinku, tvojich blízkych. Neumenšujme ho. On je Boh, On môže čokoľvek a je milosrdný a dobrý. 

Budujme s ním už tu na zemi Božie Kráľovstvo. Ukončil by som toto svedectvo a poviem už len toľko, že to 

svedectvo bolo na 12 strán. Musel som to sem dať len na 2/3 jednej strany, ale dúfam, že ťa tak isto ako mňa, 

povzbudilo vo viere, aby sme neochabovali a modlili sa ďalej. Lk18,1. 

Veľká Božia žena Gloria Grey (Kanada), ktorá bola 

14.5.2015 pri vzniku a pri formovaní spol. DISMAS, má 

cez 85 rokov (vyzerá na 55). Veľké veci cez ňu na 

Slovensku robí Duch Svätý. Ako som spomínal, keď bola 

v Leopoldove s Lamačskými chválami na úplne prvých 

chválach, tak prorokovala pre odsúdených: ,,odtiaľto 
pôjde svetlo!“. Teraz som počúval prednášku 

a prorokovala Slovensku: ,,Slovensko bude svetlom pre 

Európu!“  Chvála Ti Pane! Foto:27.11.2016 Ešte by som 

ti rád svedčil od proroka Brendona Mccauley (Írsko). 

Prorocké slovo pre teba, len pre odsúdených zo 

spoločenstva DISMAS : ,,budú nadprirodzene 

prepúšťaní na slobodu a sú otcovia, matky rodín 

a nemôže ich to zlo držať.“ Ži tieto proroctvá, sú pre 

teba, len ich ži. Flp1,27. Veľmi je mi teraz dobre- 

preniknutý Jeho láskou. Práve som 2 hodiny kázal mladým 

ľuďom, ktorí prišli za synom domov. Dve hodiny počúvali 

o Eucharistii. A to som povedal Pánovi pred 4 hodinami, že 

„dnes som tomu veľa nedal“, ale bolo to v jeho rukách. Pán 

pošle ak sme pripravený hovoriť o evanjeliu 1Kor9,16.  

Pozri sa okolo seba teraz. Pozri sa, koho vidíš? Či to nie je 

Božie dieťa? Či Kristus nadarmo zomrel? Nie! Aj za ňu! 

Povieš jej to? Foto: Dismas, Lamačské Chvály, F6 a Ego. 

Budeme na jednom mieste dňa 31.8.2019 v sobotu od 13,00 

hod. v Dudinciach (pri Leviciach), pozvite príbuzných, 

podebatujeme, budeme mať spoločný DISMAS čas. Bude to 

prvé oficiálne stretnutie celého DIMSASU. Samozrejme, že 

tam bude veľa členov. Teším sa na vašich príbuzných. Ešte 

raz: bude sa tam svedčiť, reálne tam prídu všetci a je to 

zadarmo! Viem, že je to na poslednú chvíľu, ale volaj, píš 

nech prídu. Pre deti sú tam samozrejme atrakcie. Pozývaj 

tých, ktorých miluješ, nech prídu, lebo môžu zažiť Boží 

dotyk.  

Sv. omša bola za Dismas bola odslúžená 6.8.2019 a v mesiaci 

september bude v nedeľu 8.8.2019.        

Svedectvo Roba Proksu, člena Dismasu a bývalého 

príslušníka zboru ZVJS: PBJK drahá sestra, píšem Ti toto 

svedectvo, keďže som aj ja s Tebou v spoločenstve  Dismas. 

Zrejme ma určíte nepoznáš, pretože moja služba v našom 

spoločenstve je viac menej v tom, že pomáham pri tlačení NL 

a podľa možnosti sa ho snažím podporovať aj finančne, ale aj 

modlitbami. Každý deň o 20.00 som s Vami v modlitbe. S 

Michalom sa poznáme zopár rokov. Istú dobu sme boli aj 

kolegovia. No a práve jeho si použil Pán, aby som sa ja obrátil. Bolo to cca pred 4r., čo sa mi zmenil život. Michal 

ma pozval na jeden kresťanský koncert do Topoľčian. V Topoľčanoch sa konal v kostole. Vtedy keď som tam prišiel 

nevedel som vôbec nič. Iba z  počutia a rozprávania také tie základne informácie, ako keď Michal rozprával o Bohu, 

o tom, že bol na Zemi Pán Ježíš, ktorý sa narodil v Betleheme a na Veľkú noc ho ukrižovali za naše hriechy. Nijako 

sa ma tieto základne pravdy našej viery nedotýkali a neprežíval som to. Po vstupe do kostola som sa nevedel 

prežehnať a v podstate som len opakoval po všetkých čo robia (či sedia, či stoja, či kľačia....). Po sv. omši oznámil p. 

farár, že kto chce nech kľudne zostane, vraj prišla kapela Lámačské Chvály a po sv. omši zahrajú pár pesničiek. A tak 

začali. Zostal som sedieť v lavici, počúval príjemnú melódiu a občas to Braňo Letko prerušil rozprávaním svedectiev 



zo života s Bohom. Ako hrali, bol som započúvaný so zavretými očami, započul som, ako sa ma Michal spýtal, či sa 

za mňa môže pomodliť? Povedal som, že „áno, kľudne“. A vtedy sa to u mňa zlomilo. Zrazu som pocítil, ako sa mi 

chveje srdce od neopísateľného šťastia, ktoré by som prirovnal k tomu, ako keď sa miluješ so ženou... ale aj to je iba 

malá odrobinka z toho pocitu. Miešalo sa to aj s pocitom toho, že som 

o Ježišovi počúval cely život a neotváral som mu srdce, takže akoby s 

pocitom viny. A vtedy ma ako keby niečo silné prežiarilo a povedal: 

„Ja som ten Ježíš o ktorom Ti toľko rozprávali.“ V tej chvíli mi to cele 

docvaklo, dalo zmysel - Jeho obeta a zmŕtvychvstanie, uveril som, že 

On je stále živý a medzi nami. Tento pocit (chvenie srdca), ktorý trval 

odhadujem cca 2-3 min. to bolo tak veľmi silné, že dodnes hovorím, 

že ak by som nemal srdce v hrudnom koši, asi by mi vyletelo tam hore 

za Nim :) Na druhy deň v práci som nad tým premýšľal a uvedomil si, 

že sa chcem dať pokrstiť a nasledovať Pána, že mi stoji tu na Zemi 

čokoľvek obetovať, pretože ten neopakovateľný pocit, ktorý som mal 

milosť zacítiť, tak viem, že to bola iba predchuť toho, čo je tam vo 

večnosti. Dnes viem, že tam vedie úzka, tenká brána. Držím sa však 

tohto slova: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského 

srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ 

1Korinťanom 2:9 Krátko na tieto udalosti, ako som sa radoval a tešil 

z Pána a toho, že som v Neho uveril, stalo sa mi niečo zaujímavé. 

Predtým, ako som sa takto obrátil som od malička túžil po dievčati s 

ktorou by som si založil rodinu. Avšak všetky tie vzťahy dovtedy 

neboli vzťahy v ktorých by bol Boh. Obyčajné svetské vzťahy, ako 

ich aj Ty určite poznáš. Takže po tomto mojom obrátení som zistil, 

akú cenu a hlavne hodnotu má pred Pánom čistota vzťahu, v srdci 

a tela. Sľúbil  som Pánovi, že by som takúto čistotu chcel 

s dievčaťom, ktoré bude od Neho, zachovať. Tak som sa začal 

modlievať za svoju budúcu manželku. Lenže vedel to aj nepriateľ 

(šampión). V jeden júnový deň, ako som šiel na bicykli do 

vedľajšieho mesta a v duchu sa modlil, počúval hudbu v slúchatkách, 

tak som započul, ako mi prišla sms. Nevenoval som jej nijakú 

pozornosť, predpokladal som, že to bude nejaká reklama od operátora. 

Pokračoval som tak v športovaní ďalej. Keď som sa vrátil domov, osprchoval sa a po takom športovom výkone som 

si konečne otvoril pivko a zapálil cigaretku. Vzal do ruky mobil a začal čítať. Tá sms bola z akéhosi neznámeho čísla 

a bolo v nej asi toto: "Od jednej nasej spoločnej známej som sa dopočula, že na svadbu svojho brata hľadáte družičku. 

Moja najmladšia dcéra je slobodná a možno by tam rada s Vami išla. Jej meno je XY. Pozrite si ju na sociálnej sieti a 

ak chcete dám Vám jej telefónne číslo. S pozdravom jej mama." Po prečítaní tejto sms som bol najskôr šokovaný, že 

čo to vlastne všetko znamená. Prvú vec, ktorú som spravil bola, že som si to dievča pozrel na nete. Na prvý pohľad 

pekná. Fotky, ktoré tam mala bolo vidieť, že fotil nejaký lepší fotograf. Ako to u nás mužov býva, hneď začala 

pracovať moja fantázia a predstavivosť. V zapätí som tej pani odpísal, že jej dcéra vyzerá fajn a že ak chce, môže mi 

dať na dcéru číslo a napíšem jej. Inak pre spresnenie, tá naša spoločná známa o ktorej tá pani písala, bola moja teta s 

ktorou spolu pracovali. Veľmi jej záležalo, aby som na bratovej svadbe nebol sám. Po tomto zaujímavom dni som 

celý nadšený na druhý deň šiel k Michalovi na návštevu. Keď som mu porozprával, čo všetko sa mi stalo, tak len tak 

na mňa s údivom pozeral. S tým dievčaťom som si následne začal písať a keďže bola z rovnakého mesta ako ja, tak 

po par sms-kach sme sa aj stretli. Začali sme sa stretávať. Nebolo to nejako pravidelne, keďže často cestovala do 

Viedne. Živila sa ako fotomodelka. Nič necudne, iba nejaké oblečenie, kalendáre, reklamy a pod. V skutočnosti, keď 

nebola moc nalíčená, tak bola ako väčšina dievčat. No tie umelecké fotky, ktoré som mal možnosť vidieť, sa mi stále 

preháňali hlavou. Keď sme sa spolu stretávali a rozpovedal som jej o mojom nedávnom obrátení a uverení v Pána, tak 

mi aj ona povedala, že je veriaca. Údajne kedysi aj ona všetko praktizovala, má sviatosti, pozná tunajších kňazov, 

dokonca jej obľúbený svätec je páter Pio a podľa neho má aj birmovné meno "Pia". Všetko sa to tak veľmi dobre 

počúvalo, bol som čerstvo obrátený a odhodlaný žiť v čistote s dievčaťom, ktoré mi Pán pošle. Počas tých stretnutí mi 

prisľúbila, že rada pôjde so mnou na bratovu svadbu ako družička. Veľmi som sa vtedy potešil, že tam nebudem sám. 

Všetky tieto okolnosti a situácie, tak do seba dokonale zapadali, že som pozabudol aj na to, že niekde môže byť aj 

nepriateľ (šampión - ako ho nazýva brat Michal). Prišla bratova svadba, spolu s družičkou sme popíjali, tancovali a 

zabávali sa. Všetko okolo mňa išlo bokom. Už na svadbe sme to však vďaka alkoholu neustriehli a došlo k bozkom. 

Vtedy sa síce ešte nič nestalo, ale alkohol a bozky už tú krátku kamarátsku bariéru zlomili. Onedlho ma pozvala k jej 

mame, že mi ju predstaví. Tak sa aj stalo. Zoznámili sme sa, ale po nejakom čase musela niekam odisť a zostali sme 

zrazu sami dvaja doma. Po chvíli to, čo na svadbe začalo bozkami, skončilo určite viete ako. Už v momente kedy 



som si uvedomil, že o chvíľu zostaneme v byte sami a čo sa asi udeje, tak v mojom vnútri začal boj. Na jednej strane 

nedávne obrátenie, uverenie v Pána a Jeho milosti, poznanie aká je vzácna v Jeho očiach čistota tela a duše a vedomie 

čoho sa týmto dopustím. A na druhej strane obrovská žiadostivosť tela, uverenie klamstvu, že až také zlé to nie je. 

Vyhralo vo mne to druhé. Krátko na to keď sa tento môj pád stal, tak som mal obrovské výčitky svedomia. No tieto 

výčitky prekrylo vedomie, že "sme boli spolu". No a tak ako som si vo svojom živote po obrátení všímal Pánove  

požehnanie, tak po tomto som si všímal, že už taký požehnaný nie som. Dokonca, sa mi v jeden stalo, ako som šiel na 

bicykli, že som mal dvakrát kolíziu s autom, ktoré akoby zázrakom do mňa nenarazilo. V tej dobe som si zvykol vždy 

na výplatu nakúpiť cigarety na cely mesiac dopredu, aby som nemusel zbytočne chodiť do trafiky. Zásoby som mal 

teda vždy. V jeden augustový deň som bol v práci. Vo vnútri bol stále akýsi nepokoj. Odrazu mi zazvonil telefón a na 

druhej strane bol Michal. Spýtal sa, ako sa mám, ako dopadla svadba, čo dievča. Vraj si viacerí na svadbe všimli, že 

sme sa akosi mali k sebe a či je všetko v poriadku. Ani neviem ako, ale zrazu mi prišlo ľúto, že ho ako brata 

v Kristovi klamem a povedal som mu, čo sa mi stalo. Prenikli ma strašné výčitky svedomia. A aj keď som nemal v tej 

dobe nejako načítané sv. písmo, tak som si v tej chvíli uvedomil, že som tým všetkým spôsobil Pánovi ako keby 

ďalšie ukrižovanie. Presne to však vystihuje Božie slovo na tomto mieste: „Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli 

osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého, zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho 

veku, a potom odpadli, aby sa znova obnovili pokáním, pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na 

posmech.“ Hebrejom 6:4-6  Tak som v tej chvíli potreboval odpustenie. A aj keď som ešte v tej dobe ako 

nepokrstený nemohol prijať sviatosť zmierenia, tak Pán mi dal ďalšiu veľkú milosť. Počas tej služby v práci som 

veľmi plakal a volal na Pána, nech mi odpusti. Z bázne som v tej chvíli tú krabičku cigariet, ktorú som mal pri sebe 

zahodil do koša. A odvtedy som si viac nezapálil. Aj keď pokušenia boli obrovské, vedel som, že Pán mi to odpustil a 

už si z vďačnosti k Nemu nikdy nechcem zapáliť. Veď je napísané: „Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo 

je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete“.Gal 5:17 Ten vzťah sa krátko po tomto všetkom 

skončil. Ale to nevadí. Ešte krátko na to, až na pár pádov v sebaukájaní mi Pán dal znova takú veľkú milosť, akú 

muži môžeme dostať. Boli to 3 roky a 6 mesiacov, čo som žil v úplnej čistote (bez porna a ukájania). Naozaj veľmi 

veľkú silu majú modlitby a sviatosti! A k tomuto všetkému mi Pán pred 9 mesiacmi poslal do života to najkrajšie 

dievča, ktoré mal pre mňa vyhladnuté ešte pred stvorením sveta! Milujem ju, pretože je to naozaj Božie dievča, ktorá 

pozná a miluje Otca a tiež aj mňa. Na sviatok sv.Petra a Pavla 29.6.2019 sme si povedali svoje Áno pred Pánom, 

ktorý naše životy obdivuhodne spojil a svojím Slovom a znameniami nám to nejedenkrát dokázal. Tak Ťa aj takto 

chcem aj ja milá sestra touto formou povzbudiť vo viere a v neúnavnom konaní a hľadania dobra, resp. Božej vôle, 

zároveň aj poprosiť o Tvoje modlitby. Amen+ „Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a 

modlite sa v Duchu Svätom“. Júdov 1:20 .  BŤŽ +     Róbert Proksa v.r. 

Hovorím ti sestrička, že to, že sa po páde  rozhodol žiť v čistote bol  

ťažký boj, ale ten vyhral, lebo Kristus je víťaz ! Udržal čistotu až 

dokonca, až do svadby. Chvála Pánovi.  

Simona, ak by ťa naše listy nejakým spôsobom obťažovali 

resp.  bol by  tam nevhodný obsah, kľudne nám napíš a my ti následne 

už nebudeme písať. Robíme svoju službu a chceme zjednotiť všetkých 

odv. a ods. na Slovensku a v Čechách a spolu sa modliť. Aktuálne je nás 

cez 300 len vo väzniciach, čo sa každý deň modlíme o 20,00 hod. 

a v sobotu 24 hod. reťaz. Minimálne však každý aspoň 1 hodinu v 

sobotu kedykoľvek, kedy  to vyhovuje. Ďakujem za pochopenie. Ak sa 

snami už modlíš, tak som veľmi rád a ak nie, tak ťa ešte raz pozývam, 

modli sa s nami. My sa budeme modliť za teba a za tvoju rodinku 

a tvojich blížnych o ktorých vieš len ty a Boh. 

„Ak si satan všimne, že sa viete postiť, bude sa vás báť.“ 

 Sv. František Saleský . 

 Foto: Richard Paulík: ,,Vyšiel som zo Želiezoviec a som práve 

na dovolenke v Taliansku na nam. Sv Marka. Tu som si spomenul aj na 

vás všetkých a zahral som si pieseň Do tmy na svet..... Pán je s nami.“ 

Volal som s ním a hovoril mi , že prvý krát v živote je na dovolenke a je 

strašne rád, pričom za dva týždne ide naspäť na Slovensko, kde si ide 

nájsť ubytko a aj prácu. Požiadal aj o modlitbu, lebo už sa nechce dostať 

späť. 

Ako si si všimla, tak v liste prílohe je papier s modlitbou po sv. 

prijímaní, plus ešte modlitba k sv. Benediktovi. Podľa môjho názoru je 

veľmi dôležitá a tá stať po sv. primaní sa používa nielen  vtedy, ale 

hlavne ráno, ako sa zobudíš. Povedz mu to, nech je tvojimi očami... . On 

je verný! 2Tim2,13 



 
Foto 3*krát:Spoločenstvo Dismas sa zúčastnilo sv. omše, dňa 24.8. 

vo farskom kostole sv. Ignáca z Loyoly v Lepoldove, za nespravodlivo 

a protiprávne 

väznených 

komunistickým 

režimom.  

Dňa 25.8.2019 bol 

Dismas v Ilave  

s kape-lou Betel. 

Dúfam, že foto bude na webe a na budúce ti ukážem aj ďalšie fotky 

z vnútra väznice. Môžem povedať, že to bol požehnaný čas, plný 

Božieho dotyku. Začali sme na doživotných trestoch a to takým 

spôsobom, že nám otvorili celu a pedagóg sa opýtal, či si nás chcú 

vypočuť. On povedal, že nie, ale ako zatvárali tú celu postavil som sa 

do dverí a oslovil som ho a povedal som mu , že len mu chceme zahrať a spraviť mu radosť. V polovičke piesni: ku 

tebe Ježiš..... som reálne videl, čo robí modlitba aj u doživotne odsúdených. Tvár ponorená do chvály Ježiša, zmena 

výzoru a Boží dotyk bol celkom zjavný. Po chválach len skonštatoval: „Veľké ďakujem“ a so slzami na 

krajíčku s pohľadom plného ľútosti. Ďakujeme ti Ocko. Viac už hovoriť nebudem, lebo to dopoviem v nasledovnom 

NL č.20. Do sobotňajších modlitieb Dismasu vkladám  špeciálne Ferka. 

Teraz by som predstavil prvých troch mučeníkov, z ktorých dvaja zomreli v Leopoldove vo väzení. 

Biskup Pavol Gojdič sa mohol dostať z ťažkého väzenia na slobodu len vtedy, ak by zaprel svoju vernosť Cirkvi a 

pápežovi. Dostával rôzne ponuky, ako o tom svedčí udalosť, na ktorú si neskôr spomínal takto: Vo väznici v Ruzyni 

ho v reprezentačnej miestnosti, kde ho doviedli z cely, prijal 

uniformovaný vysoký dôstojník. Oznámil mu, že z tejto 

miestnosti pôjde rovno do Prešova, ak je ochotný stať sa 

patriarchom pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku. Biskup 

túto požiadavku odmietol s osprave- dlnením, že by to bol 

strašný hriech proti Bohu, zrada na Svätom Otcovi, na vlastnom 

svedomí a na veriacich, z ktorých mnohí v tomto čase trpeli. Aj 

v najťažších chvíľach bol odovzdaný do Božej vôle, ako o tom 

svedčia aj jeho slová: „Veru neviem, či by bolo hodno zameniť 

korunu mučeníctva za dva, či tri roky života na slobode. No ja 

to ponechám na milého Pána Boha, nech on rozhodne.“ Pri 

príležitosti jeho 70-tín mu do väzenia poslal telegram aj 

pápež Pius XII. Ubezpečil ho v ňom, že nezabúda na svojho 

hrdinského syna. Bol to pre otca biskupa skutočne jeden z 

najkrajších dní vo väzení. Veľkou túžbou biskupa Gojdiča bolo, 

aby zomrel zaopatrený sviatosťami a v deň svojich narodenín. 

Obe túžby sa mu splnili. Na nemocničnú izbu v leopoldovskom 

väzení, kde trávil posledné dni, bol premiestnený otec Alojz 

Vrána, ktorý ho vyspovedal. Kalich utrpenia biskupa Pavla sa 

už napĺňal. Očitým svedkom posledných chvíľ jeho života bol 

jeho spoluväzeň – ošetrovateľ František Ondruška, ktorý o nich 

zaznamenal jedinečné svedectvo. Potvrdil, že sa splnilo prianie 

otca biskupa, keď zomrel 17. júla 1960, teda v deň svojich 

narodenín vo veku 72 rokov. Zomrel vo väzenskej nemocnici v 

Leopoldove, na následky tam získaných chorôb v dôsledku 

zlého zaobchádzania. Následne bol pochovaný bez akýchkoľvek 

pôct na väzenskom cintoríne v hrobe bez mena, pod väzenským 

číslom 681. 

Krížová cesta Božieho služobníka biskupa ThDr. 

Vasiľa Hopku po krutých, neľudských komunistických 

väzniciach v Bratislave, Ilave, Leopoldove, Prahe, Mírove a vo 

Valdiciach. S vážne podlomeným zdravím bol 12. mája 1964 



z posledne menovaného väzenia prepustený, „zo zdravotných dôvodov a za dobré správanie”, podmienečne na 3 

roky. Počas väzenia vo väzniciach, ktoré trvalo 13 rokov 6 mesiacov a 24 dní, znášal tvrdý väzenský režim, 

charakterizovaný fyzickým nátlakom, morálnym utrpením, malým množstvom stravy, zimou, nedostatočnou 

lekárskou starostlivosťou. 

Metod Dominik Trčka, kňaz, rehoľník odsúdený na 12 rokov väzenia. Svoje posledné roky života prežil vo 

väzniciach v Ilave, v Mírove a v Leopoldove. Napriek chorobe, svojmu veku a tvrdým podmienkam vo väzbe, jeho 

duch ostal mocný. Nezlomne dôveroval Bohu a veril, že naplní Jeho vôľu. Neprestajne sa modlil a keď mal, čo i len 

najmenšiu možnosť, slúžil liturgiu. Niekoľko krát žiadal o skrátenie svojho trestu, no na to bol až príliš pevný vo 

svojom náboženskom presvedčení a až príliš horlivý. Odpoveď bola vždy zamietavá. 

V roku 1958 bol preložený do väznice Leopoldov, ktorá sa považovala za najhoršie väzenie. Počas Vianoc dozorca 

začul, ako si spieva jednu z vianočných piesní. V momente bol preložený do „korekcie“, kde následkom drsného a 

nezdravého prostredia dostáva tuberkulózu. Spoluväzeň v cele, ktorý sám bol lekárom, síce prosil a urgoval správu, 

aby P. Metod bol prevezený do nemocnice, ale nestalo sa tak. Bol preložený iba na samotku. Ako neskôr bolo 

potvrdené: po krátkom čase v tamojšej cele 23. marca o deviatej hodine ráno roku 1959, posledný krát vydýchol. 

Vtedy sa navždy stratil svojim mučiteľom. 

10. – 15. januára 1951 sa konal súd v Bratislave. Biskup Ján Vojtaššák bol odsúdený na 24 rokov odňatia slobody, 

stratu občianskych práv, zhabanie majetku a pol milióna korún pokuty. Prešiel tortúrou väzníc vo Valdiciach, 

Leopoldove a v Ilave. 

Sestra Zdenka Schellingová dňa 29. februára 1952 bola vo vyšetrovacej väzbe kruto mučená. Potápali ju do 

vody, pokiaľ sa nezačala dusiť, naťahovali ju po strop a pritom ju bili. Vyšetrovatelia sa trýznením snažili prinútiť 

sestru Zdenku, aby prezradila informácie, ktoré sa vôbec nevzťahovali na skutok, pre ktorý bola zatknutá. Nakoniec 

bola odsúdená 17. júna 1952 na 12 rokov väzenia a 10 rokov straty občianskych práv za údajnú velezradu, čiže za 

jeden z najťažších prečinov proti štátu. Od roku 1952 do roku 1955 bola sestra Zdenka premiestňovaná z jedného 

väzenia do druhého.Od svojho zatknutia až do posledných chvíľ svojho pozemského života znášala všetky utrpenia s 

hrdinskou trpezlivosťou, s vedomou ochotou i zomrieť pre Pána Boha a pre dobro Cirkvi a bez akejkoľvek nenávisti 

voči tým, ktorí jej ubližovali. Takto sestra Zdenka zažiarila ako vzor vernosti a odpustenia. Ubitá skoro až k smrti 

vyriekla: „Odpustenie je najväčšia vec v živote“. Trest si odpykávala postupne vo väzniciach v Rimavskej Sobote, 

Pardubiciach, Brne a v Prahe na Pankráci. 

Mons. ThDr. Michal Buzalka bol pomocný biskup Trnavskej apoštolskej administratúry a slovenský mučeník na 

základe falošných obvinení bol r. 1945 štyri mesiace väznený v Bratislave. 12. júla 1950 ho ŠtB zaistila a držala vo 

vyšetrovacej väzbe vo Valdiciach i v Prahe-Ruzyni, kde bol podrobený fyzickému a psychickému týraniu. 12. januára 

1951 ho štátny súd v Bratislave odsúdil na doživotné odňatie slobody. Roky 1951 - 1956 prežil vo väzniciach: 

Valdice, Leopoldov, Ruzyň, Žilina, Ilava a Praha-Pankrác. Bol vystavený stálemu ponižovaniu a trestom. Väzeň s 

najnižšou zdravotnou klasifikáciou väčšinu času trávil v samotkách. 

 O M. Buzalkovi bola aj kázeň z ktorej spomeniem len jedno svedectvo: Raz po jednom výsluchu, ako 

vypočúvali a týrali tohto svätého biskupa, mal vybité všetky zuby. A ak by ťa zaujímalo, ako to ten šampión v ľudskej 

podobe spravil, tak všetky zuby mu vybili s písacím strojom. 

Don Titus Zeman bol obvinený za špionáž a velezradu. Prokurátor pre neho žiadal trest smrti. Ale Titusova 

povesťa vôľa režimu „nevytvárať mučeníkov“, priniesli zmenu trestu na 25 rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne, 

so stratou občianskych práv. Trinásť rokov Titus znáša väzenie, ťažko mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný. 

Bratislava, Leopoldov, Ilava, Mírov, Valdice a Jáchymov so svojom strašnou „Vežou smrti“, kde bol určený na 

manuálne drvenie rádioaktívneho uránu, to boli miesta kalvárie Titusa Zemana. 

Služobník boží Ján Havlík bol slovenský rehoľník, člen rádu lazaristov, odsúdený bol za vlastizradu na 10 

rokov väzenia. Bol prevezený do pracovného tábora Rovnosť u Jáchymova, kde pracoval v uránových baniach. Na 

konci leta 1958 bol obžalovaný druhýkrát kvôli misijnej službe spoluväzňom. Čakala ho vyšetrovacia väzba v 

Ruzyni. Pri súdnom procese mu bol trest navýšený o ďalší rok. Jeho zdravotný stav bol však už v roku 1960 natoľko 

zlý, že musel byť prevezený do väzenskej nemocnice vo Valdiciach. Po niekoľkých mesiacoch bol premiestnený do 

väzenskej nemocnice v Ilave. 

Dňa 19. septembra 1951 bol zatknutý a postavený na čelo skupiny Alfonz Paulen a spol., ktorej členovia 

poskytli pomoc odsúdeným zo skupiny Titus Zeman a spol. po ich nevydarenom úteku cez rieku Moravu. Po 

vyšetrovacej väzbe v Leopoldove a v Bratislave bol 21. júna 1952 odsúdený Štátnym súdom v Bratislave za 

velezradu na 11 rokov väzenia. Vo výkone trestu bol v Ilave a na Mírove. Pre vážne ochorenie obličiek bol 

premiestnený do väzenskej nemocničky, kam ho z cely odniesol jeho spoluväzeň Titus Zeman. Alfonz Paulen, cítiac 

blížiaci sa koniec požiadal o vstup do Saleziánskej spoločnosti slovami: „… chcem zomrieť ako salezián, ako syn 

dona Bosca, pod ochranou Panny Márie Pomocnice.“ Ráno mal byť prevezený do väzenskej nemocnice v Brne v 

sanitke, ktorej cesta bola neúmerne predĺžená a v ktorej zomrel 10. apríla 1954. 



Foto: list Janka, ktorý 

má syna v ČR a veľmi 

dlho ho nevidel a nemá 

o ňom v podstate žiadne 

správy, asi len to, že je 

nažive a zdravý. Preto 

chcel, aby sa jeho mama 

s ním aspoň raz osobne 

stretla na vlastné oči.  

No šampión jej v tom 

vždy zabránil. Potom to 

už nechceli nechať na 

náhodu tak vycestovala 

bez ohlásenia a ubyto-

vala sa pri nich. Ako im 

buchala na dvere 

a neotvárali, tak  vtedy 

volali spolu aj mama aj Janko. A ako sa to dozvedal, už bol úplne na dne, úplne bezradný, ale začal sa ešte viac 

modliť. A výsledok už viete sami. Stretli sa na druhý deň. Chvála Pánovi! Veď to je náš Ocko! 

Foto: list Petra, ktorý hovorí ako mu Jožko Šiška ukázal cestu k Pánovi a nielen to, ale ako odchádzal, povedal mu 

vec, ktorú si určite počula aj ty: ,,čokoľvek potrebuješ vybavím a pomôžem “, ale ako spomína ďalej, tak to všetko aj 



dodržal  a nielen to.  

Navyše podľa stupňa 

horlivosti Jožko Šiška 

evanjelium nielen hlása, 

ale aj uskutočňuje  svojím 

príkladom a to viac 

privádza ľudí k Ježišovi. 

Nie je sestrička dobré, že 

môžeme s láskou používať 

a ohlásiť aj takýmto 

spôsobom? Ide to, dá sa 

to,je to možné! Neskutočné 

sa stáva realitou a ty si 

toho súčasťou. Pán je 

neskutočne dobrý! 

Keď som ešte pri ňom, 

pred nejakým časom som 

sa sním rozprával ohľadne 

jeho služby a aj dnes som 

to s ním preberal 

opätovne. Došli sme 

k názoru, že je ten správny 

čas ti to napísať. Ak 

náhodou ideš do civilu, 

teda sa ti končí výkon 

trestu, alebo si prešls na 

PP tak môžeš zavolať 

Jožkovi Šiškovi na číslo 

je 0919 473 610 . Neboj 

sa, on bude čakať na tvoj 

telefonát, je jeden z nás, 

neodmietne ťa. A ak náhodou nezdvihne, napíš správu, alebo zavolaj znovu. On ti vybaví úvodne veci a nájde ti 

v rámci možností ubytovanie, prácu, prípadne kontakt na mňa. Bude takým strážnym anjelom na začiatku tvojej cesty 

vonku. Ver mi, že som si to premyslel, má moju dôveru, lebo má láskavé a dobrotivé srdce. Po ovocí ich spoznáte. 

Mt7,16 * Mt12,33 * Lk6,44  a ak by si náhodou nevedel o akom ovocí Pán hovorí, tu sú všetky: Gal5,22. Nájdeme 

potom spolu aj nejaké dobré spoločenstvo, povie ti o najbližších akciách, službe, stretnutiach, proste všetko, čo ťa 

bude zaujímať, resp. 

čo budeš potrebovať. 

Verím, že Pán aj 

takto posúva naše 

spoločenstvo zas do 

iného stupňa. Chvála 

Pánovi.   

Foto: list od Štefana, 

ktorý prišiel, ako reakcia na zmieňovaný koncert Simy. Veľmi sa teším jednej veci, že keď odsúdení počujú, že ich 

niekto príde navštíviť, tak je tam veľká pravdepodobnosť, že to budú bratia a sestry z kresťanského spoločensva 

DISMAS. Lebo len v Kristovi s Kristom a pre Krista sa môže prinášať ozajstná radosť, ktorá nie je pozemská, ale 

nebeská. Teda sa snažíme prinášať Božie Kráľovstvo tam, kde mnohí verili, že je len odsúdenie a smrť. 

Foto: pochod za život, ktorý sa uskutoční 22.9.2019 

v BA, bude to hlas, ktorý ukáže, aký mocný je život, 

život s Kristom. Teším sa, že dostávam listy, aby som 

oficiálne zapísal spol. DISMAS do modlitieb a pôstov, 

na pomoc tomuto dôležitému projektu. Je to na tebe, 

či sa pridáš aj ty. My sme za život, aký ho stvoril Pán. 

Každé tvoje gesto, tvoj postoj, modlitba alebo pôst, sú 

veci, ktoré určujú, akým smerom ideš. V roku 2015 sa 

podľa odhadov zúčastnilo až 85 000 ľudí.  

26.8.2019         Boh Ťa žehnaj drahá sestra Simona- BŤŽ +        Newsletter č.19 



 Príloha NL č. 19 : (sv. F. Saleský – kniha: Filotea)  Uvažuj, že pred niekoľkými rokmi si ešte nebola na svete. 

Svet už bol dávno stvorený a o tebe nebolo ešte ani slychu. Boh ťa vyviedol z nebytia do bytia, stvoril ťa, utvoril tvoju povahu 

so všetkými jej vlastnosťami. Len zo svojej dobroty ťa stvoril. Mohol ťa aj nestvoriť, lebo nijako nepotreboval tvoje bytie. 

Pováž svoju prirodzenosť, ktorú ti Boh dal pri stvorení,svoju ľudskú prirodze nosť, najvyššiu na tejto zemi, ktorá je určená a 

uspôsobená na večné spojenie a blaženosť s Bohom. Hľaď, duša moja, nie ty si si dala život, ale Boh, Stvoriteľ a Pán ťa utvoril. 

Bože, som dielom tvojich rúk. Ako veľmi ti musím ďakovať, že si ma stvoril, že si ma určil pre večný život. Aký nekonečný si 

vo svojej moci a dobrote! Ako len môžem dôstojne oslavovať tvoje meno a náležite ďakovať za tvoju dobrotu?! Aká nevďač ná 

som bola dosiaľ k tebe.  

Miesto, aby som ťa milovala, svojou vďačnosťou ti bola na radosť,miesto, aby som tvoje prikázania zachovávala,v slepej 

samoláske som nasledovala svoje nezriadené žiadosti a náklonnosti, zabudla som a zanechala svojho Stvoriteľa a Otca a slúžila 

som hriechu. Ako veľmi ľutujem, že som ťa svo jou nevďačnosťou a svojimi hriechami rozhnevala a urážala!  

  Ľudia sa odlišujú nielen telesne, ale aj duševne.Táto odlišnosť je predpokladom najrozmanitejších snáh a pováh, 

najpestrejších vlôh k čnostiam alebo chybám. Najzreteľnejšie sa javí rozličnosť vlôh v povahovej rozmanitosti. Každé úsilie o 

nábožný život predpokladá ako prirodzenú vec poznanie seba samého. Preto sa usiluj poznať svoju povahu. Dobré vlastnosti 

svojejpovahy máme zachytiť a prehlbovať a chybné vlohy musíme ovládať, spútať a čo možno najväčšmi zneškodniť. Niektorí 

ľudia sú zas podľa svojej povahy náklonní k povrchnému chápaniu života, sú nestáli vo svojich predsavzatiach, boja sa obety 

asebazapierania. Iní sú zas tvrdí a málo priateľskí, akoby bez srdca, ľahko strácajú trpezlivosť a hneď sa nahnevajú. Niektorí zas 

každému protirečia, s každým sa škriepia a neznášajú mienku druhých. Niektorí sú zas náklonní k celkom nežnej láske. Skrátka, 

v povahe každého človeka sú jasné a tienisté stránky. Tieto povahové chyby a nedokonalosti má každý človek vrodené, ale 

môže a má sa usilovať ich ovládať, zlepšiť, premôcť cvičením sa v náprotivných čnostiach. Postupne sa možno zbaviť týchto 

nedokonalostí. Niet na svete tak dobrých vlôh, žeby ich nebolo možno zlými návykmi celkom skaziť, ale zas niet takej tvrdej a 

nepoddajnej povahy, ktorá by sa nedala ovládať a zdokonaliť milosťou Božou a   vlastným pričinením. 

  Cez deň sa často postav do prítomnosti Božej. Pomysli, že Boží zrak s otcovskou láskou spočíva na tebe. Potom môžeš 

povedať: "Bože, prečo nehľadím na teba stále tak, ako ty hľadíš na mňa? Prečo tak často myslíš na mňa a ja tak zriedka na 

teba?Kde sa túlajú moje myšlienky a želania"? Jelene hľadajú lesné húštiny, aby sa skryli pred nebezpečenstvom, vtáci majú 

svoje hniezda na stromoch, aby sa do nich včas núdze utiahli. Podobne aj naše srdce potrebuje miestečko, do ktorého by sa 

utiahlo pred hrmotným a rušným zhonom vonkajšieho života, aby sa tam lepšie cítilo pred nástrahami sveta a satana. Takýmto 

miestečkom je napríklad miesto pod krížom, alebo pri trpiacom Spasiteľovi na Olivovom vrchu, alebo pri Spasiteľovi v 

bohostánku. Šťastná duša, ktorá môže povedať Spasiteľovi: "Ty si miestom môjho útočišťa, ty si ochrana proti mojim 

nepriateľom, moja strecha v daždi, môj chládok v úpale slnečného dňa".   

  Slnkom všetkých duchovných cvičení, srdcom všetkých pobožností a dušou každej nábožnosti, drahá Filotea, je 

najsvätejšia obeta svätej omše a najsvätejšia sviatosť Eucharistie. Svätá omša je najvyšší a najdokonalejší druh Božej úcty, 

stredobod kresťanského náboženstva, vrchol našej poklony pred Bohom. V dôstojnosti, hodnote a účinku sa jej nič na svete 

nevyrovná. Vo svätej omši a najsvätejšej Sviatosti skutočne prebýva Boh osobne medzi nami a účinkuje vo všetkých 

dušiach dobrej vôle hojnou mierou svojej lásky a milosti. Kristus ustanovil najsvätejšiu Sviatosť s cieľom, aby pokračoval 

neviditeľným spôsobom vo svojom vykupiteľskom diele na zemi. Chcel nám pomôcť, aby sme Boha, svojho Stvoriteľa a 

nebeského Otca, uctievali poklonou, ďakovaním, láskou a odprosením. Preto modlitba svätej omše má neobyčajnú silu. Máme 

sa ju vždy modliť spoločne s kňazom. Duša v spojení s Vykupiteľom dostáva plnosť nebeských milostí. Drahá Filotea, pred 

všetkými inými pobožnosťami musíš dávať prednosť účasti na svätej omši.  

  Božský Spasiteľ nám zanechal sviatosť pokánia, spoveď, aby sme sa kedykoľvek mohli očistiť od hriechov. Nikdy 

nenechávaj hriech na svojom srdci. Ak si zhrešila, vzbuď odpor proti hriechu a živú túžbu, čím skôr sa vyspovedať z úcty k 

Bohu, ktorý stále na nás hľadí. Rozhrešením pri svätej spovedi sa totiž nielen očisťuje duša od hriechov, ale aj zvláštnou 

milosťou osvieti, aby poznala zlosť a hlúposť hriechu a mohla sa mu v budúcnosti vyhnúť. Sviatosťou pokánia sa cvičíš v 

poníženosti, poslušnosti a láske, ba vo viac čnostiach, ako keď vykonáš hocijaký dobrý skutok. Pre sebazaprenie, ktoré so sebou 

prináša vyznanie hriechov, zdá sa niektorým spoveď veľmi ťažkou; preto ju ľahko zanedbajú, ba často aj celkom zanechajú. 

Drahá Filotea, nespovedaj sa len tak zo zvyku. Kto sa často spovedá, a to len zo všedných hriechov a nedokonalostí, teda z 

malých hriechov a chýb, do ktorých človek pri všetkej svojej dobrej vôli môže ľahko upadnúť, ocitne sa v nebezpečenstve 

spovedať sa len tak zo zvyku. Koľko duší nezbadá toto nebezpečenstvo! Spovedajú sa často, ale ich spovede neprinášajú ovocie, 

lebo sa spovedajú zo zvyku a mechanicky, bez toho, aby mysleli na polepšenie. Po celý život ich ťažia tie isté hriechy a 

premrhajú tak veľa milostí, bez ktorých pokrok v dokonalosti je nemožný. Nespovedaj sa nikdy veľmi všeobecne, ako to 

niektorí radi robia.  

  Pred svätým prijímaním si vzbuď úkon hlbokej pokory a ľútosti v povedomí svojej biedy a nehodnosti. Po prijatí 

Sviatosti vytrvaj za chvíľku v tichej poklone a vaďčnosti. Ďakuj Spasiteľovi za milosť a šťastie svätého prijímania, daruj mu 

celkom svoju dôveru a vzbuď si úkon odovzdanosti a iných spasiteľných citov, ktoré ti vnuká láska. Porozprávaj sa so 

Spasiteľom o svojich záležitostiach, prácach, starostiach a odporúčaj mu všetky potreby svojej duše aj tela. Tvoj najvyšší cieľ 

vo svätom prijímaní musí byť vzrast v láske Božej, urobiť ju jediným zdrojom sily a útechy. Nikde nám Spasiteľ nepreukazuje 

toľko lásky a nežnosti ako práve vo Sviatosti oltárnej, kde v podobe jedla nás celkom preniká a s nami sa podľa tela i duše 

najtesnejšie spája. Keďže sa nám chce božský Spasiteľ celkom darovať, právom čaká od nás, aby sme sa mu aj my celkom 

oddali, aby sme všetky svoje žiadosti a náklonnosti celkom podriadili jeho vôli, aby sme mohli povedať so svätým Pavlom: 

"Nežijem už ja, ale žije vo   mne Kristus" (Gal 2, 20).  



  Mt13,44 Ján Zlatoústy: Predtým Pán povedal podobenstvá o kvase a horčici, ktoré hovoria o účinnosti ohlasovania 

evanjelia, lebo si podmanilo zemský okruh. Teraz ukazuje jeho cenu a veľkoleposť, keď predkladá podobenstvo o poklade a 

perle: 44 nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Ohlasovanie evanjelia je totiž ukryté vo svete a ak všetko 

nepredáš, nekúpiš si ho. Treba to však spraviť s radosťou: preto nasleduje keď ho človek nájde, skryje ho. 

  Mt13,44 Hilár: Tento poklad sa nachádza zadarmo. Evanjelium sa totiž ohlasuje bez podmienok. No moc vlastniť a 

užívať spolu s poľom tento poklad musí mať svoju cenu. Lebo nebeské bohatstvo nevlastníme bez toho, aby sme stratili svet.  

  Mt13,44Hieronym: A neskryje ho zo závisti, ale ako niekto, kto chce niečo zachovať a nechce o to len tak prísť. Ukryje 

ho v srdci, lebo si ho cení viac než predchádzajúce majetky.  

  Mt13,44-46  Gregor: Poklad ukrytý v poli je túžba po nebi a pole, na ktorom je poklad ukrytý, je učenie nebeskej 

náuky. Keď človek nájde tento poklad, skryje ho, aby sa zachoval. Lebo úsilie plynúce z túžby po nebi možno uchrániť pred 

zlými duchmi, len ak sa skryje pred ľudskými chválami. V tomto živote sme totiž akoby na ceste, ktorou postupujeme k vlasti. 

Popri tejto našej ceste číhajú ako nejakí zbojníci zlí duchovia. Tí, čo na ceste nesú poklad verejne, túžia byť olúpení. Nehovorím 

to však preto, aby naši blížni nevideli naše skutky, ale aby sme sa nimi nesnažili o chvály zvonka. Preto sa hovorí, že nebeské 

kráľovstvo sa podobá pozemským veciam, aby duch prostredníctvom známych vecí vystúpil k nepoznanému a pomocou toho, 

čo dokáže mať rád ako známe, naučil sa milovať neznáme. Nasleduje a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. 

Predanie všetkého za pole nepochybne prirovnáva k tomu, že niekto zavrhne rozkoše tela a potláča všetky svoje pozemské túžby 

zachovávaním nebeskej náuky. 

  Mt13,44-46  Augustín: A podľa jeho slov je tento poklad skrytý v poli. To sú dva zákony v Cirkvi. Keď sa k nej niekto 

priblíži rozumom, vníma, že sa tam skrývajú veľké veci. Ide, predá všetko, čo má, a kúpi ho: keď opovrhne časnými vecami, 

vytvorí si tak priestor, aby bol bohatý poznaním Boha. 

  Mt13,45-46  Ján Zlatoústy: Ohlasovanie evanjelia nielen dáva mnohoraký zisk ako poklad, ale je i vzácne ako perla. 

Preto po podobenstve o poklade uvádza podobenstvo o perle, keď hovorí 45 nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý 

hľadá vzácne perly. 46 Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju. Pri ohlasovaní totiž musí človek 

spraviť dve veci: oddeliť sa od zamestnaní toho života a byť bdelý, čo označuje povolanie kupca. Pravda je len jedna a nie 

rozdelená. Preto sa hovorí, že bola objavená jedna perla. A ako ten, čo má perlu, síce vie, že je bohatý, no ostatní to nevedia, 

keď ju častokrát schová v ruke, pretože je malá, tak je to aj pri ohlasovaní evanjelia. Tí, čo ho majú, vedia, že sú bohatí, no 

neveriaci, ktorí nepoznajú tento poklad, o našom bohatstve nevedia.  

  Mt13,45-46  Hieronym :Pod vzácnymi perlami možno chápať Zákon a prorokov. Počúvajte teda, Markión a Mání, že 

Zákon a proroci sú vzácnymi perlami. Jedna veľmi cenná perla je poznanie Spasiteľa a tajomstva jeho utrpenia a 

zmŕtvychvstania. Keď toto kupec nájde, podobne ako apoštol Pavol pohrdne všetkými tajomstvami Zákona a prorokov a 

bývalými obyčajami, ktoré bez prestúpenia zachovával, ako odpadkami (Flp 3,8), aby získal Krista. Niežeby nájdenie veľmi 

cennej perly znamenalo zavrhnutie starých perál, ale v porovnaní s ňou je každá iná cennosť podradnejšia.  

  Mt13,45-46  Augustín: Alebo človek, ktorý hľadá vzácne perly, nájde jednu veľmi cennú: keď hľadá vzácnych ľudí, s 

ktorými by mohol žiť s úžitkom, nájde jedného bez hriechu, Ježiša Krista. Alebo keď hľadá prikázania, aby ich napĺňaním 

správne žil s ľuďmi, nájde lásku k blížnemu (lebo toto jedno podľa apoštola obsahuje všetky (porov. Rim 13,9)). Alebo keď 

hľadá dobré pojmy, nájde Slovo, v ktorom sú obsiahnuté všetky: na počiatku bolo Slovo (Jn 1,1), ktoré žiari jasom pravdy, je 

pevné istotou večnosti a z každého pohľadu je sebe podobné krásou pravdy. A keď prenikneme cez ustricu, spoznáme v ňom 

Boha. A nech je to čokoľvek z týchto troch vecí (alebo keby niekoho napadlo i čosi iné, čo by sa dalo označiť za jednu veľmi 

vzácnu perlu), cenou za ňu sme my sami, lebo slobodne ju môžeme vlastniť až vtedy, keď sa pre svoje oslobodenie vzdáme 

svojho časného majetku. A keď predáme, čo máme, nezískame žiadnu väčšiu cenu, než seba samých (kým sme totiž boli 

zapletení v takých veciach, nepatrili sme sebe), aby sme následne za túto perlu dali seba samých. Niežeby to bola jej hodnota, 

ale viac dať nemôžeme. 

Mt19,3  Pseudo-Chryzostom, Opus imperfectum Keď vidíš, že niekto neustále udržiava priateľstvo s lekármi, chápeš, že je chorý. 

Podobne aj keď vidíš, ako sa muž či žena pýtajú na prepustenie či už ženy alebo muža, vedz, že je tento muž roztopašný a žena  neviestka. 

Čistote je totiž manželstvo príjemné, a žiadostivosť sa v ňom týra, lebo ju manželské puto akoby zväzuje. A vedeli, že pri prepúšťaní 

manželiek nemajú žiadnu primeranú príčinu, iba nemravnosť, a k nej pridávali ďalšie a ďalšie. Báli sa však pýtať, z akých príčin, aby sa 

neobmedzili len na určité príčiny, ale spýtali sa, či sa môže zo všetkých príčin, lebo vedeli, že žiadostivosť nepozná mieru ani sa nezmestí do 

medzí jedného manželstva, ale čím viac sa jej vyhovuje, tým viac sa rozhára. 

Mt19,4  Hieronym A odpoveď formuluje tak, aby sa vyhol ich pasci. Ako svedectvo uvádza Sväté písmo a prirodzený zákon, 

pričom proti sebe stavia prvý a druhý Boží výrok: preto nasleduje: 4 on odpovedal: Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža 

a ženu stvoril? To sa píše na začiatku knihy Genezis. A slovami: „muža a ženu,“ ukazuje, že sa treba vyhýbať druhým manželstvám. Lebo 

nehovorí: „mužov a ženy,“ čo sa očakávalo od prepustenia prvých, ale „muža a ženu,“ že sa majú spojiť zväzkom jedného manželstva. 

Mt19,6  Ján Zlatoústy, Komentár k Matúšovi A keď uviedol slová a udalosti zo Starého zákona, už ich aj sám s mocou vykladá a 

stanovuje zákon, keď vraví: 6 a tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Lebo ako sa hovorí o tých, čo sa milujú duchovne, že sú jedna duša, ako 

hovorí Písmo: množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu (Sk 4,32), tak sa vraví o mužovi a žene, ktorí sa milujú telesne, že sú jedno 

telo. Ako je teda odporné odrezať telo, tak je i nespravodlivé odlúčiť ženu. 

Pápež František: 

Keď spoločnosť nie je založená na princípe solidarity a SPOLOČNÉHO dobra, sme svedkami škandálu, keď ľudia žijú v extrémnej biede 

povedľa mrakodrapov, ohromných hotelov a luxusných nákupných centier, symbolov hrmotného bohatstva. Zabudli sme na múdrosť 

mojžišovského ZÁKONA, podľa ktorého, ak sa bohatstvo nezdieľa, ROZDEĽUJE sa spoločnosť. 

Aby sme urobili prvé kroky k JEDNOTE, musíme s pokorou uznať, že požehnania, ktoré sme prijali, nemáme na základe nároku, ale  ako 

DAR, a že sme ich dostali, aby sme sa PODELILI s ostatnými. 


