
PBJK brat, ďakujem ti, že si . Povzbudzujem ťa na ceste s Kristom a posielam ti aj newslater. 

Od posledného listu, ktorý som písal sme boli v Čechách vo väzniciach od 26. do 28.10. Vo väznici Vinarice(foto)bola 

kaplánka CB, kde sme mali potom v Prahe schované aj auto. To bola tiež Božia prozreteľnosť, nakoľko sme mali mať 

auto zaparkované až veľmi ďaleko. CB bola pri Slovenskom dome a kapucíni boli úplne v centre, kde nemajú vôbec 

miesto na parkovanie. Boli to zväčša SSS, ktorí počúvali pozorne aj plakali (dotýkalo sa ich to bolo im ľúto)a veľmi 

mnoho sa ich prihlásilo, že sa budú modliť so spoločenstvom Dismas modlitby ako v Sobotu, tak ja cez týždeň. To isté 

bolo potom aj v ďalších väzniciach resp. vo všetkých, lebo to robím všade, kde sme boli, aby modlitba bola, to čo nás 

každý deň spája s Ježišom.(ako Česko - Slovensko v tme) Predstavte si mapu a každý deň o 20,00 hod. začnú ako biele 

svetlá vystupovať k nebu spolu zo všetkých väzníc. A že sú to veľké veci.27.10.2018 Bory Plzeň zatiaľ po Rýnoviciach 

najviac otvorená basa, bol tam aj kaplán otvorený a dobrosrdečný veľmi stará a krásna väznica(foto).Potom sme išli na 

Dávidové stánky do Plzne a do Maranatha, tam to bolo ťažké, ale potom sa to rozlomilo. 

  
28.10.2018 Nedeľa od rána Väzba Ruzinov, tam bolo tuším najmenej ľudí doposiaľ - 16 odsúdených možno, že to 

bolo tak skoro. Vnímam veľký boj vo väzniciach medzi cirkvami(protestantmi, luteránmi, cirkev bratská, metodisti, 

adventistická cirkev) každý ako keby chce mať body, ale to je celé zle. Veď náš Pán chce, aby boli všetci ľudia spasení 

a poznali pravdu 1Tim2,4. Ťažko sa začínalo, ale na konci to Pán všetko dal po výzve. Proste na konci ako skoro všade 

také zlomené predsudky, putá a boli z nich škôlkari(prirovnanie: ako keby sa práve pobili v škôlke a prišlo im to ľúto). 

Pred obedom vo Veľkých Prilepoch - to bola čisto ženská väznica. Bolo to tam dobré, mne sa osobne veľmi dobre 

robí aj so ženami, sú také duchovnejšie, ale je to aj dobre aj zle, lebo ak sú na diablovej strane, tak sú veštice a pod.. 

 
Tí boli také horlivé po chválach, že sa zhovárali medzi sebou, že sa stretnú o 20,00 hod. a ja som tomu nechápal až keď 

mi to jedna dobrovoľníčka od kapucínov, ktorá tam s nami bola, vysvetlila. Že to bolo na základe toho, ako som im 

svedčil, že sa všetci stretávame v modlitbách každý deň. Tak klobúk dole, že si to hneď pridali za svoje a konkrétne, 

že sa budú modliť za Vás. Úžasné!17.11.2018 príchod do Sabinovská Savorov, kde som svedčil o Dismase skoro pol 

hodinku. Bolo tma veľa kňazov a riaditeľov škôl z Prešovského kraja. 16.11.2018 v Piatok Godzone aj s Ferom H. na 

opušťáku aj s Espe, Heartbeat a Lamačmi. 18.11. Nedeľu sme boli Prešove OO a čo ti poviem, že boli ozaj všetci 

odsúdení a nakoniec sme sa presunuli do kaplnky podobnej ak je v Leopoldove a tam bol presne 11 ods. , ktorí sa 

pridávajú už oficiálne k našim modlitbám a chvália Boha a strašne chcú pieseň Ježiš, ty máš meno najkrajšie. 

Dochádzaju nám listy aj od Demete.. MxSS DS,,C“, že chce poslať balík, poviem ti len , že pokiaľ nebol oficiálne 

v Dismase do júna 2018 alebo ak nebol a nedopisuje si s nami min. pol roka až rok, tak nič sa mu neposiela. 

Samozrejme, že ak je mimo Leopoldova to je iné, tam posielame, nakoľko máme bratov skoro všade ozaj vo všetkých 

väzniciach. Veľa ľudí sa pýta, ako je to s chválami u teba v Leopoldove. 



 
No teraz ti tam pustili Lamačské chvály. Chvála Pánovi! Keď budeš chcieť, tak ti tam vybavím aj každý mesiac chvály, 

viete, že to neni problém. Len tento rok ako som písal, sme boli min. 47 väzniciach a ohlasovali sme tam Božie Slovo 

a svedčili o Dismase – o Vás a mimo väzníc ich bolo určite cez 100 miest na Slovensku a v Čechách. Nevieš si 

predstaviť ako sú ľudia hladní po Kristovi a viem, že čím viac sa ohlasuje, modlitby stúpajú. Je to neuveriteľné. Najviac 

bolo štandardne na Campfeste v auguste, kde bolo cca 7000 ľudí a stál tam aj odsúdený Fero H. .21.11. Ego 

v Hrnčiarovciach, čo povedať cez 260 ods. (foto vľavo) 

  
25.11.2018 Betel chvály v Ružomberku (foto v strede hore) pre MxSS a SSS super čas už sa aj tam reálne modlia 

a pripájajú k vašim modlitbám. Ak Pán dá, na jar vybavím aj do Leopoldova, ak bude vôľa. 



Od 29.11. v ČR s Lamačmi najprv v senáte -v parlamente(foto v pravo)v Piatok Jirice. Čo Pán ukázal v ČR, tak asi 

najviac v Jiricách, kde bol kresťanský oddiel. Oddiel, ktorý bol na chodbe v kaplnke. Mali tam prefektár ako kultúrnu 

miestnosť, kde spolu čítali Božie slovo zdieľali sa. Kaplnka je nonstop otvorená, teda do večierky, sv. omše, adorácie 

a pod.. Pozeral som na to, a samozrejme budem to riešiť a uvidíme, či by sa to dalo vybaviť aj tu. 

 
5.12 BB doživotné. Z piatich doživotných všetci kresťania a všetci viacmenej zapálení, prišli sme na ich kultúrku. Ona 

sa podobala na kaplnku, všade obrazy svätých, Krista, Panny Márie, makety kostola, kríže, Plagát Blahoslavenstiev no 

ako idú a modlia sa, len nikto im nepíše. Ďalej cez víkend 8.12. Košice basa Betel v Nedeľu 9.12. Šaca(foto v pravo) 

a potom Sabová u Fera H.. No a tam boli viacerí hľadajúci Pána, tak to bolo super. Tvorí sa tam ďalší Dismas. 

Pridávame aj pohľadnicu, aby si mal. Posielame každému so stálych členov po dve, ak by ste chceli poslať aj blížnym 

resp. niekomu, kto hľadá Pána a chce sa pripájať, je tam aj adresa. Nebudem ti písať negatíva, ale na každej službe, čo 

sa robí, sú neustále boje. Len do BB keď Braňo išiel dva disky rozbité na aute a deň pred odchodom do Košíc, tak 

speváčka z Betelu od polnoci ako sa zobudila vracala a ich vodič to isté. Zlý nespí, ale Boh sa stará aj hmotne, vždy 

neuveriteľne zasiahne a oslávi sa. Proste sú ľudia, ktorí ešte počúvajú Boží hlas. Rim12,13: Majte účasť na potrebách 
svätých, buďte pohostinní Flp4,17Nie že by som túžil po daroch, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnoží vo váš 
prospech.2Kor 8 1Bratia, oznamujeme vám, akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám: 2že v mnohých 
skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti.3Môžem dosvedčiť, že 
koľko mohli, ba aj viac, ako mohli, sami od seba 4nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali milosť mať účasť na 

službe svätým. A to všetko sú i tvoje modlitby, že ľudia počujú, proste každý pomáha, ako vie.Mt6,33 Hľadajte teda 
najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. F6 a Lamači + Ego spoločnú pieseň v BA 

Úsmev ako dar. Tak sa to podarilo, už sa to spája. 13.12. Lamači u teba+16.12.ESPE Ilava a Simona Martausová Ilava.  

Tak dúfam, že to stihne prísť do Vianoc. Čo sa týka tričiek, tak tie budú až po novom roku, nakoľko to vybavuje Egov 

manager a Ego Vám ich dá vyrobiť. Tak sa tešíme! 

 

Preposielam ti aj SMS, čo posielavam ľuďom sem tam na mobil na povzbudenie a zamyslenie. Sú tam Cirkevní otcovia 

aj pápež. Dúfam, že to bude na budovanie a môžeš to aj používať pri kázaní. 

sv.Ambroz Su vsak aj ine vojny, ktore krestan muzne znasa. Zapasy s rozlicnymi ziadostami a konfliktne umysly. A 

domaci nepriatelia su ovela horsi nez vonkajsi. 

Sv.Gregor Ako keby Pan svojim povedal: nebojte sa: vy pridete k potycke, ja budem bojovat: vy budete 
vydavat slova, ja budem hovorit. 

Sv.Beda: Lebo Bohu, ktory nehladi na majetok, ale na srdce, je prijemne vsetko, co obetujeme s dobrym umyslom, ani 

neskuma, kolko mu prinasame na obetu, ale z akeho mnozstva; preto nasleduje. Lk,21, 4 lebo tito vsetci davali dary zo 

svojho nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala vsetko, co mala, cele svoje zivobytie.  

Sv.Jan Zlatousty: Boh nehladel na malu obetu, ale na velku lasku. Almuznou, cize milosrdenstvom, totiz nie je dat z 

mnoheho malo, ale vzdat sa ako vdova celeho majetku. A ak nevies obetovat tolko, ako tato vdova, obetuj aspon cely 

nadbytok 

Lk12,48: Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho pozadovat, a komu vela zverili, od toho budu viac ziadat. 

SOL nesluzi sebe, dodava chut. Nepovieme: „Aka dobra sol,“ ale: „Ake dobre cestoviny, ake dobre maso.“ 

Papez Frantisek 

Sv. Jan Zlatousty: Jeho panstvo sa totiz nerozsiruje ani tak pre mnozstvo poddanych ako skor pre statocnost sluziacich. 

Sv.Gregor, Homilie na evanjelia Nas Vykupitel vsak neodpiera slova svojho ohlasovania ani nehodnym a nevdacnym. 

Preto len co vyhnal zvratenych, a zachoval tak prisnu disciplinu, ukazuje im dar milosti; lebo sa dodava: Lk,19,47 a 

denne ucil v chrame. 

Potrebujeme postoj pokory, aby sme sa snazili byt len solou a svetlom. SOL nedava chut sebe samej, sluzi druhym. 

SVETLO neosvecuje seba same, sluzi inym. 

Papez Frantisek 

Sv.Ambroz: Nech sa bohati naucia, ze zlocin nie je v majetku ale v tych, co nevedia majetok pouzivat: ved ako je 

bohatstvo pre nepoctivych zatazou, tak je pre dobrych prostriedkom k cnosti. 



Kniha prislovi 19,17Poziciava Panovi, kto sa nad chudakom zlutuva, 

a on mu jeho dobrodenie odplati. 

Sv.Jan Zlatousty Patri sa teda prijat ich hore v slnecnej miestnosti. A ak nechces, aspon dolu, kde su poddani a 

sluhovia: prijmi, prosim, Krista. Pust chudobneho aspon k svojim dveram, ved kde je almuzna, tam sa diabol neodvazi 

vstupit. A ak si aj nesadnes k nim, posli im aspon jedlo zo stola.  

Papez Frantisek 

 „Chlieb nas kazdodenny“ je Jezis. Bez neho nemozeme nic urobit. 

Sv.Beda: Lebo Bohu, ktory nehladi na majetok, ale na srdce, je prijemne vsetko, co obetujeme s dobrym umyslom, 

ani neskuma, kolko mu prinasame na obetu, ale z akeho mnozstva; preto nasleduje. Lk,21, 4 lebo tito vsetci davali 

dary zo svojho nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala vsetko, co mala, cele svoje zivobytie.  

Sv.Jan Zlatousty: Boh nehladel na malu obetu, ale na velku lasku. Almuznou, cize milosrdenstvom, totiz nie je dat z 

mnoheho malo, ale vzdat sa ako vdova celeho majetku. A ak nevies obetovat tolko, ako tato vdova, obetuj aspon cely 

nadbytok 

Sv.Beda: A keby nam nejaky mudry lekar kazal davat si pozor na stavu z urcitej byliny, aby nam nesposobila nahlu 

smrt, urcite by sme s velkym usilim lekarove prikazy zachovali. Ked nas vsak teraz Spasitel napomina, aby sme sa 

varovali(Lk21,34) pred opilstvom, obzerstvom a starostami o svet, ludia sa neboja, ze ich to moze zranit a znicit. 

Lebo doveru, ktoru maju voci lekarovym slovam, s pohrdanim odmietaju vlozit do Panovych slov. 

Sv.Gregor Ako keby Pan svojim povedal: nebojte sa: vy pridete k potycke, ja budem bojovat: vy budete vydavat 

slova, ja budem hovorit. 

Podte ku mne vsetci, ktori sa namahate a ste pretazeni, a ja vas posilnim. Vezmite na seba moje jarmo a ucte sa odo 

mna, lebo som tichy a pokorny srdcom; a najdete odpocinok pre svoju dusu. Moje jarmo je prijemne a moje bremeno 

lahke. Mt11.28-30 

* Gregor: Drsnym jarmom a?tvrdou otrockou tarchou je poddanstvo casnym veciam, tuzba po pozemskom, 

uchovavanie rozpadavajuceho sa, snaha upevnit sa v nepevnom, tuzit po pominutelnom, no nechciet sa spolu s nim 

pominut. Proti nasej voli vsetko odchadza: najprv mysel suzuje tuzba po zisku, potom stiska strach zo straty. 

* Augustin: Nie stvorit svet ci robit vtomto svete zazraky; ale to, ze?som tichy a pokorny srdcom. Chces byt velky? 

Zacni od najmensieho. Uvazujes, ze postavis vysoku budovu velkosti? Uvazuj najprv nad zakladom ponizenosti. Cim 

vacsiu stavbu chceme stavat, tym hlbsie musime kopat zaklady. A ako vysoko ma siahat nasa stavba? Tak, aby sme 

hladeli na Boha. 

Skús pozerať Úsmev ako dar na Vianoce. Konečne vyšla spolupráca Ega a LCH a F6 teším sa, že práve cez väznice 

sa spája duchovné Slovensko a sme toho súčasťou. Ale čo povedať, Pán je dobrý. Požehnané Vianoce a Šťastný nový 

rok.Povedz sme si to otvorene, kam sa DISMAS dostal po necelých štyroch rokov pôsobenia a ty si jeho súčasťou. 

Ora et labora. 

Slovo na záver: Jesus Army  

Buďte Boží bojovníci -Ef6 10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste 

mohli čeliť úkladom diabla. 12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami 

tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. 
 

Boh Ťa žehnaj aj tvoju rodinu a ďakujeme za modlitby  

 

dňa 17.12.2018. 
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