
PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus) drahý brat v Kristovi ,  
Prinesiem oficiálne fotky spojené so službou spol. DISMAS 

v Českej republike. A oficiálny popis modlitieb chvál na 

internete www.vscr.cz: ,,BRNO 18. října 2019 (VS ČR). V 

souvislosti s 10. výročím vzniku Ústavu pro výkon 

zabezpečovací detence Brno se dnes uskutečnil koncert 

slovenské gospelové kapely „Lamačské chvály“. Hosté ze 

Slovenska připravili pro chovance, chovanky i zaměstnance 

ústavu opět nezapomenutelný a krásný kulturní zážitek. 

Koncert stejně jako předchozí vystoupení přijali všichni 

přítomní s velkým zaujetím a byl velkým přínosem a zpestřením pobytu chovanek a chovanců ústavu. Členové skupiny 

vyslovili rovněž své potěšení nad přijetím a atmosférou v průběhu koncertu a přislíbili účast i do budoucna.“ Fotka: 

Detenční ústav Brno Bohunice Věznice–Česká republika 

19.10.2019 z oficiálneho zdroja www.vscr.cz: ,,Gospelová kapela Lamačské chvály vystoupila ve Věznici Bělušice 

Téměř dvouhodinového koncertu slovenské gospelové kapely Lamačské chvály se během uplynulého víkendu 

zúčastnili vybraní odsouzení z Věznice Bělušice. Křesťanské písně bratislavského zpěváka a písničkáře Branislava 

Letka byly obohaceny o vyprávění osobních příběhu jednotlivých členů skupiny. Koncert za zdmi věznice byl 

uspořádán bezplatně a to již v několikáté věznici v České republice. Vězni celou akci přivítali s nadšením a ocenily 

příjemné zpestření dnů strávených ve výkonu trestu odnětí svobody. Za Věznici Bělušice celé skupině poděkoval 

přítomný kaplan věznice, který vyslovil přání, aby se z koncertů stala každoroční tradice, což bylo přislíbeno. 

Děkujeme. (DVra)“ 

 
Fotka: Věznici Bělušice v ktorej sme hovorili o tebe a o skutkoch, aké koná Boh za múrmi väzníc medzi odsúdenými. 

 Nie je to nádhera, že Pán zjednocuje Slovensko a Česko. Pre neho nie je rozdelenia, ale je len jedno telo a to je jeho, 

Kristovo. A my spolu môžeme budovať Božie Kráľovstvo tam, kde sme. Ty si špeciálny v tom, že Pán s tebou počíta. 

On nemôže za to, že si sa tam ocitol, ale chce, aby si aj tam poslúžil svojim bratom - tam, kde je nenávisť a svár, 

kliatby, bitky, sebapoškodenia a veľké útlaky. Áno, braček, ty si tam a ty si to svetlo, ktoré žiari v tme a prináša 

Krista na miesta, kde už svetlo dlho nebolo. Pozri sa okolo a povedz mi, čo vidíš? Je to bieda? Utrpenie, nemocnica, 

všade samý chorý človek? Povedz mi braček, nezomrel aj za nich náš Pán Ježiš Kristus?  A koho by tam mal poslať? 

Alebo vieš čo? Napíš mi, koho by si tam na takú misiu poslal ty. Odpoviem ti, braček, si to TY. Ty si jeho nástroj, 

jeho potrubie, cez koho má prúdiť jeho láska.  

 
Fotka: 22.10.2019 Trenčín  nahrávacie štúdium a priamy prenos z tohto Streamu na Facebooku a Youtube. 

Hovorili sme o veľkých veciach, ktoré Pán robil minulý víkend v Českej republike a spracovali sme aj približný 

počet ľudí, ktorí sa s nami modlia každý deň na počet odsúdených  okolo 400 ods. a obv. Pričom ľudí vonku, čo sa 

modlíme je nás okolo 100. Sú to celé rodiny s deťmi, kňazi, rehoľné sestry, bývalí odsúdení, vaši príbuzní a celé 

spoločenstvá. Snažím sa to sám celkom pochopiť, ako je možné, že si nás Ocko vybral a dal nám tu milosť, byť 
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súčasťou jeho údu, ktorým je DISMAS. Ešte by som ti poskytol jednu štatistiku, aby si bol informovaný, že presne so  

134 odsúdenými a obvinenými zo Slovenska a Česka si aj reálne dopisujeme.  

Dňa 22.10.2019 mi prišiel mail, od: Alena Bednáriková „Mám jednu pani, ktorá napísala: Dňa 14.10. som 

Vám poslala mail, kde som ďakovala za modlitby Spoločenstva DISMAS za Národný pochod za život. Chcem vás 

poprosiť, ak je to možné, chceli by sme sa ako rodina pripojiť k modlitbám Spoločenstva DISMAS /aj ten 24 - h 

ruženec /. V r. 2017 som dala sľub Bohu, že budem do konca života abstinovať za tých alkoholikov, ktorí sú vo fáze 

boja a nevedia samy so závislosťou prestať.“ 

Dňa 23.10.2019 sme s Jožkom Šiškom cestovali na východ 

a samozrejme, že nás manželka nabalila kočíkom, stolom a vecami 

pre bratov Rómov z Čičavy, odkiaľ pochádza Martin z kresťanskej 

kapely Opral, s ktorou sme už navštívili asi 5 väzníc. Dismas bol 

pozvaný na konferenciu do Univerzity teologickej fakulty 

v Košiciach. Po ceste ma čakal vzácny hosť, riaditeľ OÁZY - nádej 

pre nový život, n.o. - útočisko pre ľudí v krajnej núdzi, Farár Mgr. 

Peter Gombita (viď fotka pri rozhovore a spol. Dismas). Rozprávali 

sme sa dlhšie o vstupu väznených osôb do týchto priestorov k nemu. 

Je to vlastne podobný projekt, ktorý robí aj Maroš Kuffa, farár zo 

Žakoviec, len podmienky v Oáze v Košiciach sú ľahšie  a je to trošku 

voľnejšie ako v Žakovciach. Robí to už 12 rokov pre chlapov, alebo 

ženy, ktoré sú z východu určite odporúčam toto zariadenie, nakoľko sa nestarajú len o telo, ale aj o ducha. Osobne 

som veľmi rád, že ho mal Pán pre nás takto pripraveného a mohli sme si vyjasniť viacero veci. 

 
Fotka: pri prednáške v Aule Univerzity teologickej fakulty v Košiciach, kde bolo veľa kňazov a aj bohoslovcov. Ako 

som sa s ľuďmi stretol po prednáške, tak mi hovorili spätnú väzbu ohľadne spol. Dismas a môžem povedať, že boli 

nadšení, že aj takéto niečo existuje. Niekedy mi tak pripadá, že 

tí ľudia ako keby ani zo začiatku neverili, že sa môžeš zmeniť. 

Ale ver mi, že teraz sa budú za to aj modliť. Jednou z tých čo sa 

za nás bude modliť je aj sestra Kristiána (viď foto). Zastavila sa 

pri nás a povedala 

mi: ,,veľké veci bude 

Pán robiť cez 

väznou.“ Hovoril 

som jej a svedčil 

o zázrakoch pri 

obracaní 

odsúdených na vieru 

a ona len dodala: 

„Cítim silne Ducha 

svätého a som zapálená až horím.“ Ozaj prínosný čas, dovolila mi, aby 

som aj fotku zverejnil a bola ozaj rada. A aby som nezabudol, pozdravuje 

ťa. Viedol som rozhovor aj s redaktorkou katolíckeho rádia LUMEN 

Máriou Čigášovou, ktorú tiež veľmi oslovila prednáška a chcela sa 

dozvedieť viac (viď Fotka: pri rozhovore). Na tejto konferencii boli 

pozvaní aj manželia Szaboví, ktorí sú tiež z nášho spol. Dismas, určite 

veľa odsúdených už pozná Michala, ktorý chodieva niekedy do väzníc 

a v NL č. 18 má dlhšie osobné svedectvo, ale je spomínaný aj v iných NL. 

To len pre vašu informáciu. A poviem len toľko, že som to dlhšie nevedel, ale Pán nás ozaj miluje.  



  
Fotka: zľava, Jožko Šiška, Stotník, Soňa Vančáková, Lucka a Michal Szaboví, ťa aspoň takto pozdravujú 

a samozrejme, že všetci sú ako ty v spol. DISMAS. 

Cez víkend sme absolvovali rodinný výlet aj 

s Lamačskými chválami, kde nás bolo cez 200 

a svedčilo sa o Dismase, ale aj iné svedectvá tam 

boli. A práve svedectvo o Branislavovi Roncovi 

by som ti v krátkosti napísal. 

V apríli 2018 išiel brat Lukáša Ronca (klávesák od 

Lamačov) v Čechách, keď sa zrazil s kamiónom 

(viď foto), pričom jeho auto napálilo pod kamión. 

Jeho zranenie neboli zlučiteľné so životom, ale aj 

tak potom všetkom zostal na žive, ale v kóme. My 

sme v tú dobu po nehode išli práve cez tento úsek 

do väznice v ČR, modlili sme sa za neho a modlilo 

sa za neho aj spol. DISMAS. Práve dnes som sa 

sním odfotil  v Oščadnici na tomto rodinnom 

klane a to je tá fotka dole - ten chlap v červenom 

v strede a okolo chlapci z Dismasu. Necháva ťa 

pozdravovať a ďakuje za modlitby, zároveň prosí o ďalšie, nakoľko má 

s pravým okom menšie problémy. Tak, sa ešte modlime o uzdravenie jeho oka, ale za ten rok už vyzerá skvelo. 

  



 
Fotka: oficiálny popis evanjelizácie v Prešove na otvorenom oddelení. Fotka dole práve zo spomínanej evanjelizácie. 

 
Znovu sme zažili super čas - od rána, išiel som s Jožkom Šiškom a samozrejme sme brali aj charitu. Ako ma Jožko 

zaviezol do väznice vyštartoval za rómami do Čičavy. Ako odchádzal hovorím mu, aby spravil fotku pre teba do NL. 

A on, že jasné. Prišiel pre mňa a pýtam sa ho: „Máš tu fotku s rómami?“ A on, že 

„nie“ lebo, ako som otvoril kufor, tak za minútu už bol prázdny. Tak sme sa 

smiali, lebo nestihol ani foťák vybrať a už bolo prázdne auto, ale Bohu vďaka, 

lebo tam išiel aj komplet kočár, stôl a mnoho oblečenia. 

Niekedy píšem v NL nejakú tragédiu, resp. situáciu, ktorá je pre človeka 

zúfalstvom, lebo nevie, čo má v danej chvíli robiť. Práve takáto bola spomenutá v 

NL č.21. Bolo by správne povedať, ako to vlastne celé dopadlo. Na rozpamätanie: 

chlapec Janko bol na strome v cca  5 metrovej výške a konár pod ním sa zlomil. 

On padol na plot, na ktorý sa napichol a cca 30 cm dlhé železo mu prepichlo 

telíčko. Ostal napichnutý na ňom (ako keď v stredoveku napichovali na kopiu, tak 

to popísali účastníci tejto hrôzy). Vtedy sme boli na konferencii v BA a aj v takejto situácii sme začali chváliť Pána. 

Ja som to dal k úmyslom Dismasu, lebo to bola práve sobota a poslali sa SMS po celej republike. A teraz po mesiaci 

by som ti chcel povedať, ako to všetko dopadlo. Predtým, ale ukážem jeden list, ktorý som dostal ohľadne Janka. 

 
Fotka: časť listu od Štefana, ktorý hovorí, že to videl v TV a hneď sa za neho začal modliť. Som rád, že  aj takto Pán 

koná. Ale teraz k tomu, ako to celé prebiehalo. Potom ako ho previezol vrtuľník do nemocnice, začala operácia 

a rôzne vyšetrenia a po nich rozprával primár nemocnice, že chlapček má 5% šancu na prežitie. Po operácii dodal: to 

bol čistý zázrak, lebo nebol zasiahnutý žiadny orgán, žiadne črevo, žiadna kosť nebola zlomená a železo zastalo len 

1mm pred tepnou, čo je neuveriteľné. Ale doktor začal vysvetľovať, že prečo to nezasiahlo žiadny orgán: „niekedy sa 

to stáva, že sa začnú orgány uhýbať, ako to bolo aj v prípade, keď Jána Pavla II. postrelili z tesnej blízkosti“. A ako 

im to hovoril, tak povedali „Aleluja! To Pán spravil.“ Chápete? Ten chlapec po 2 týždňoch už chodil o barlách aj 

napriek tomu, akú mal prognózu, že bude chodiť pravdepodobne len s ťažkosťami a teraz už je úplne zdravý, ako 

keby sa mu nič nestalo. Všetko zacelené a bez žiadnych trvalých následkov. Tak, to len pre vaše povzbudenie. 

 
Fotka: časť listu od odsúdeného z Leopoldova, ktorý sa po pol roku modlil, aby mohol ísť spraviť knihy pre 

odsúdených, ktoré boli darované ústavu od Dismasu a práve tieto knihy bolo potrebné ešte zaradiť, aby mohli byť 

vydané odsúdeným na čítanie. A ako sa domodlil hneď prišiel rozkaz od nadriadeného, že to treba spraviť. Jediné, čo 

ma pri tom napadlo bolo, že sa mohol pomodliť aj skorej. 

Rád by som vysvetlil pojem, ktorý som napísal pod fotografie, bolo tam meno ,,stotník,“ lebo minulý týždeň 

som sa zdieľal a pri tom rozhovore som jasne uvidel, že na Golgote nebol zachránený len dobrý lotor, ako nazývajú 

Dismasa, ale aj Stotník. A práve to ma preniklo, že to som ja a nielen ja, ale aj príslušníci, ktorí uveria, naozaj, že 



Ježiš je Boží syn a, že On nie je mŕtvy Boh, ale živý a chce mať s nami vzťah. Preto ak náhodou mi teraz budeš písať 

tak sa ti budem podpisovať Stotník Dismas. Neboj sa som to ja. Viete s koľkými matričnými kresťanmi sa stretávam 

medzi kolegami vo väzniciach? Budem veľmi rád, ak bude viac takýchto stotníkov medzi nami, lebo to je Božia 

vôľa, aby boli naozajstní učeníci Jn8,31-32. V predchádzajúcom NL č. 23 bol práve v ČR v Brno Bohunice. Sestra 

v Kristovi, je medzi vami aj Dismas aj Stotník, modlite sa s láskou a pozerajme na nich Kristovými očami. 

         Chcel by som reálne uviesť jednu udalosť, ktorá sa začala cca pred  mesiacom, keď jeden obvinený v Justičáku 

v BA dostal 9 rokov na tvrdo. Musím podotknúť, že sme už predtým boli v kontakte a aj on je v spol. DISMAS. List 

opisuje najtemnejší okamih a asi aj najväčšie zúfalstvo v jeho živote. Určite to poznáš aj ty. Tu sú časti z tohto listu: 

 
Fotky: časť listu od odsúdeného s VV BA, kde sedí na cele a čaká kam ho eskortujú, akú destináciu mu dajú. 

 
Vidíme, že trest a tá predstava do budúcna, obava pred tým, čo máme doma je neznesiteľná a prichádzame až k tomu, 

že ako to Ocko mohol dovoliť, prečo sa to stalo a pod.. Myslím si, že každý aspoň raz v živote podobne reagoval. 

 
Tu opisuje, ako silne teraz pociťuje oporu v spol. DISMAS 

 

 
Pamätám si, že keď som mal ja najhoší čas, tak som si tiež presne takto otvoril sv. písmo - ako on. Boli tam slová od 

Ocka, krása: ,,Boh je verný....“ Tu prišla nádej na lepšie časy, nádej, kde v srdci je Kristus. 

Teraz by som pokračoval listom, ktorý mi prišiel tento týždeň,znovu od neho. Najprv by som sa ťa rád spýtal, 

keby si môžeš dať preradenku, alebo zmeniť premiestnenie do nejakej väznice na Slovensku, tak ka mby si rád išiel? 

Ja poznám odpoveď,bola by  to Bratislava. Je tam síce veľmí málo odsúdených, ale najvätšia pravdepodobnosť, že 

budeš pustení na PP. Podľa mojích skúsenosti oproti iným väzniciacm mnoho násobne vyššia. To samozrejme všetci 

vieme a teraz k tomu druhému listu, ktorý prišile po necelom mesiaci znovu od odsúdeného s VV BA: 

 
A tu už list zo dňa 22.10., kde ma prekvapila obálka, kde bola adresa do VV BA! Ostal v BA ako holič. Boh je dobrý. 



Viete, že spol. Dismas už bolo, je v povedomí ľudí - nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj za hranicami. 

Vystupujeme na rôznych 

podujatiach, festivaloch, 

konferenciách, ako aj v médiách 

a časopisoch. Dnes, by som ti chcel 

s pokorou napísať, že sme prvý krát 

spomínaný už aj v knihe. Píšem 

s pokorou, lebo toto nebol náš nápad, 

ale boli sme do tohto projektu 

pozvaný. A som rád, za teba, že aj 

takýmito maličkými krokmi Pán 

ukazuje, že práca vo väzniciach 

prináša úrodu pre Božie Kráľovstvo 

(viď fotka z knihy). 

Včera som sa rozprával s jedným 

odsúdeným, ktorý ma požiadal, aby 

som špecifikoval aspoň časť 

modlitieb, za ktoré sa denne majú 

modliť. Keď  mi nejaký odsúdený 

obvinený, alebo odsúdená napíše, 

konkrétny úmysel napr. za mamu, 

ktorá ma rakovinu, alebo návrat 

manželky k deťom , alebo pod. tak 

ho pridávam  resp. vkladám ešte 

špeciálne do nasledujúcich 

sobotných 24 hod. modlitieb. Ja 

osobne sa každý deň na kolenách 

modlím za členov spol. Dismas a na 

ich úmysly denne vkladám ako môj 

osobný úmysel. Určite aj ty takto 

podobne sa modlíš a ďakujem ti za 

to. Ešte by som doplnil, že vždy, kde 

som bol a hovoril o tebe o Dismase, 

tak vždy aj to dávam automaticky 

do úmyslu, aby ľudia najmä vo 

väznici, ktorí budú počuť tvoje 

svedectvo mali otvorené srdce 

a šampión nemohol s tým nič robiť. 

Vždy sa modlíme aj za teba a za 

tvojich blížnych (všetko to máš na karte Dismas, ktorú si dostal v NLč.23) a plus pridávam vaše súkromné prosby, 

ktoré mi prichádzajú zväčša listami (ako som spomínal vyššie). Členovia žiadajú napr. modlitbu za chorú matku, 

obrátenie detí, 

o milosti a aj o PP. 

Toto vkladám do 

sobotných 

modlitieb spol. 

Dismas, ako vedúci 

spoločenstva. Nie 

je nutné, vždy 

napísať úmysel 

a ani sa to reálne 

nedá, ale vždy 

musíš vedieť, že 

sa modlíme za 

teba a tvojich blízkych! Nie, žeby som nemohol napísať konkrétne prosby aj vaše úmysly, ale ak by som to aj 

spravil, bolo by to už neaktuálne. Proste, ak mi príde list, vložím to do úmyslov a kým dostanete nový NL, prejdú aj 

dve soboty a ja nemôžem na to čakať. Boh to vidí a pozná úmysel. Fotka: časť listu od Adama zo dňa 17.10.2019, 

ktorý nás požiadal o modlitbu za kaplána, kde píše o ešte väčších bolestiach hlavy, ako mal predtým. 



  
Fotka: časť listu od Romana zo dňa 29.10.2019, v ktorom už píše , že sa už nemusíme modliť, lebo bol uzdravený. 

  
Fotka: časť listu od Adama zo dňa 28.10.2019, v ktorom tiež píše, že ďakuje za modlitby, lebo bol uzdravený. Pre 

informáciu, tak Adam, ako aj Roman sú z tej istej väznice v ČR. Som rád, že tento úmysel som dal do najbližších 

sobotných modlitieb a tvoja 

modlitba a modlitba 

všetkých v spoločenstve 

Dismas bola vypočutá 

a prehlásená Pravda 

IZ53,5 sa uskutočnila! 

Lebo jeho ranami bol 

uzdravený! Amen.  

1.11.´19 na sviatok 

všetkých svätých 

bol DISMAS aj na hroboch 

na cintoríne v Leopoldove. 

Fotka: Odkaz Pavla 

Gojdiča a pátra Dominika 

Trčku na  cintoríne 

v Leopoldove. Z gaštanov 

vyrobený kríž so slovami: 

„s láskou spomíname, 

prosíme za vaše modlitby, 

modlíme sa a obetujeme sv. 

omše.“ Toto všetko spravili 

detičky.  

Svedectvo Jožka Štrbavého: V stredu 30. 10. som 

bol opäť v spoločenstve Goel v Seredi. Stretol som 

sa tam s chlapmi, s ktorými som sa zoznámil v 

Trenčíne a patrili do tímu usporiadateľov Žatvy. V 

spoločenstve sa im veľmi páčilo. Ešte v Trenčíne 

mi pri rozhovore  Janko podaroval svoju šiltovku  

so slovami : "Prími odo mňa túto šiltovku - ako 

prilbu spásy"  (Ef 6 , 17). Hneď som ich aj 

požiadal , aby sme sa spolu odfotili. Fotka: Zľava: 

Ján, Jozef, Marek, Miloš. Nevadilo im to, hoci ich 

čakala cesta do Bánoviec. Ešte podotknem, že bez 

spol. Dismas, by Ego nebol na žatve. Chvála 

Pánovi za modlitby a milosť, ktorú nám dáva. 

 
 Fotka: časť listu od Roba, ktorý napísal Štefanovi, že mal pravdu, že keď je verný Bohu, tak uvidí zázraky. 



Nech nám k tomu slúži aj 

tento obrázok: 

Fotka: 1 000 000 detí sa 

18.10.2019 modlilo Ruženec 

aj s našim spoločenstvom. 

Aj toto bol jeden úmysel zo 

soboty, lebo aj my sme predsa 

deti Božie. 

Pre Katolícke noviny 

povedal docent dogmatickej 

teológie Miloš Lichner SJ: 

„Účinnosť a sila modlitby 

záleží na Bohu, ktorý sa nad 

nami zmilúva, a na úmysle 

nášho srdca. Ak by sa človek 

pomodlil s úprimným, 

skrúšeným a hlboko veriacim 

srdcom napríklad len Sláva 

Otcu, istotne by to – dovolím 

si povedať – malo väčšiu 

hodnotu, ako keby odrecitoval 

dve novény, pričom mysľou a 

srdcom by bol niekde inde. Je 

to teda skôr o tom, ako sa 

modlím, nie čo sa modlím.“ 

  Keby viem kresliť nakreslil 

by som ti taký obraz, aký 

som včera videl, keď som 

ohlasoval odsúdeným 

v Prešove. Ak máš talent 

a predstavivosť, kľudne to 

môžeš (namiesto mňa, budem rád) nakresliť a poslať. Videl som, ako členovia Dismasu stoja pri takom plote, ktorý 

mal očko a jeden držal cvikačky a ďalší ručne otvárali tento plot a pomáhali ľuďom prejsť cez rozstrihnutý plot. Ďalší 

členovia ich ťahali, lebo to nebolo ľahké, druhí zase na inom úseku hovorili iným ľuďom o Ježišovi, tým ktorí boli 

stále na druhej strane plotu a ich prehovárali, lebo oni sú vlastne ukradnuté Božie deti a aktuálne patria šampiónovi. 

A naša služba je kradnúť duše jemu. Kradnúť Božie deti šampiónovi a privádzať ich naspäť ku Kristovi. Preto sa 

modlíš, navštevuješ, hlásaš na vychádzke ostatným odsúdeným o Ockovi, že je dobrý, proste robíš na Pánovej vinici 

a takto pracujeme pre Božie Kráľovstvo. 

 
Fotka: časť listu od Roba, ktorý už dlhodobo sa zúčastňuje na sv. omši každý deň. VV minulom čísle som písal, že 

zúčastňovať sa na sv. omše - čo najčastejšie, ale niektorí môžu povedať, ale my máme len 2x do týždňa sv. omšu a ani 

to nie vždy. Tu dal Pán prostredníctvom Roba odpoveď.   Ďakujem ešte raz za teba Ockovi a modlím sa teraz, aby si 

mu bol verný a plný lásky, aby si pri ohlasovaní a ukazovaní na Ježiša hovoril z Ducha svätého. 

3.11. v Sobotu bol úmysel za tvojich zomrelých príbuzných a 9.11.v Sobotu je úmysel za kňazov a kaplánov 

vo väzniciach, generálneho vikára a biskupa Rábeka, 16.11. v Sobotu za väznicu Mirov, do ktorej chcem ísť a 23.11. 

v Sobotu za uzdravenie tvojej rodiny. 

Chcel som sa spýtať, či si myslíš, že je dobré dávať na obálky až tri Božie slová ? Proste, ako to vnímaš ty, 

prípadne, aké máš na to reakcie od druhých. Ďakujem.  

Slovo na záver: Sir 2,1-5 

,, Syn môj, ak sa chystáš slúžiť Bohu, priprav sa na skúšku. Buď úprimný srdcom! Ozbroj sa odvahou! V 
nešťastí nestrať rozvahu! Drž sa Boha, nevzdiaľ sa od neho! On ťa napokon povýši.  Prijmi všetko, čo ťa 
zastihne, a buď trpezlivý v nestálostiach a biede. Lebo zlato sa skúša v ohni a vyvolení v peci poníženia.“ 
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