
PBJK brat, (Maťo),vnímam, že si ušiel veľký kus cesty, keď sme sa videli prvýkrát a odpusť, že píšem až teraz. Videl 

som, že bol u Vás biskup. Chvála Pánovi. Samozrejme som informovaný. Prišlo Vám zasvätenie z Prešova? Tam bolo 

aj svedectvo o Vás. A teraz či spoznáš ods. Jožka Š.? Tak bol na chválach prvýkrát a Braňo ho zavolal hore na pódium 

resp. ja . A bolo to ako povýšenie, možno tomu neveril, ale prišlo to. Svedčil tam pred všetkými a musím povedať, že 

výborne. Aj mňa prekvapil v dobrom, normálne sa zmenil k lepšiemu, čo som bol milo prekvapený. Potom mu požičal 

Braňo svoju gitaru a ukázali sme ľuďom, ako to vyzerá u Vás v kaplnke pri chválach. Hrali a spievali sme pieseň - 

Ježiš Ty máš meno najkrajšie a ľudia tlieskali a plakali zároveň. Poviem niečo o ňom. Býva sám a pracuje v Amazone, 

kde zarába v čistom 1200€. Je podľa môjho názoru viac skromný a nie je taký zatrpknutý, ako ho poznáte, proste milo 

ma prekvapil. Ďalej ako vidíte, hneď ho odchytili z TV LUX na rozhovor a nakoniec ešte pieseň čo spievate - Golgota 

pieseň: Klince nedržali na kríži ťa viem. Tak neviem ani ako, samozrejme Božia prozreteľnosť, prišiel za ním človek, 

ktorý to napísal a ktorého najviac počúval v rádiu, spevák a textár viď foto a nakoniec sme skončili spoločne na jedlo 

v McDonalde. A teraz sa skús lepšie pozrieť, čo má na pravej ruke. To je presne to, čo dostaneš aj ty. (náramok 

JESUS) Ešte jedna vec, potrebujem spraviť logo celoslovenského väzenského spoločenstva DISMAS, čo by sa 

používalo na tričká a také prezenty. Skús sa dohodnúť s bratmi a každý nech navrhne nejaký jednoduchý vzor, ale 

pomodlite sa predtým zato, ako to bolo aj s  názvom nášho spoločenstva (dajte kľudne aj viac ponúk čo najskoršie). 

Potom ti chcem povedať, že mám doma knihu od Ligueryho - Za svetlom večnosti, je to tvrdšia kniha a budem mať 

aj Kázne Mária Vianeho. Kto to bude chcieť, tak to pošleme balíkom záujmovým resp. pošlite balíčenku aj nárokovú 

na adresu Jakubovi.  

 

 
Chcel som ťa o niečo požiadať, nakoľko som bol nejakým spôsobom nútený vybrať vedúceho spoločenstva Dismas 

v Leopoldove, tak som vybral Fríval.... Jemu som to ešte nepísal, ale prosím ťa nemajte mu to za zlé, aby to nebolo 

ako u učeníkov, keď sa dohadovali kto je väčší. Rozhodnutie bolo najviac na základe toho, že je v spoločenstve 

najdlhšie. Kristus chce spojenie, tak mu pomáhajte a navzájom sa milujte ako Kristus miluje svoju cirkev. Diabol 

chce vždy rozdelenie. Vždy pozeraj, čo ťa oddeľuje od bratov. Väčšinou je to žiadosť tela alebo očí! 

Naposledy keď bol ods. Fero H. doma, tak bol svedčiť v Beckove, potom na Kysuciach tam to bolo úplne super. 

Poviem ti len jednu príhodu. Ako dohovoril svedectvo, tak ho dole ho čakala uplakaná pani a začala ho moc objímať, 

a potom predstav si, že cca 50 ľudí prišlo za ním či chlapov alebo žien - dievčat a začali ho objímať a plakať. Toto je 

svedectvo Ducha Svätého. Prajem ti, aby sa to o čo ani nesnívaš a nečakáš stalo aj tebe vonku. A ver, že to tak bude, 

ak budeš kráčať s Pánom a stále ho nasledovať. Hlavne nezabúdaj na službu Ježišovi prostredníctvom modlitby, pôstu 

a písaniu listov iným odsúdeným, ako sme sa dohodli -  každý mesiac minimálne dva listy iným odsúdeným do 

druhého ústavu, aby sa Božie slovo a spol. Dismas šírilo po Slovensku. A nik to nebude môcť zastaviť, aj keď sú 

strašné útoky na službu vo väznici. Marek a Braňo dúfam, že už v októbri prídu k Vám. Nezabudli, ale je to 

komplikované pre nich. Slovo pre spoločenstvo 1Sam8,22,*Dan3,13,* Kol1,4* a posledné slovo, ktoré som dostal 

je Hab4,13.Biskup mi písal po vašej návšteve:,, mal som radosť z ovocia Vašej práce, ktoré som vnímal na členoch 

spoločenstva Dismas, na ich úprimnej modlitbe a speve".  Ja hovorím len Flp1,24 (tak predsa  



ešte jedno slovo ktoré som dostal) 

 
Modlil sa aj za ľudí, lebo chceli modlitby aj za uzdravenie. No super čas a ešte sme boli zavolaní na online vysielanie 

Lamačov, pozeralo to 14955 ľudí. 

 
 Chcem ťa požiadať, aby si mi odpustil, že máte podobné listy. Len mám málo času (nie výhovorka, ale služba Ježišovi 

a preto ti aj píšem) ale modlím sa za každého jedného z Vás, každý deň o 20,00 hod. mi zazvoní budík. Priemerne 

dvakrát do týždňa svedčím, vyučujem na školách, v kostoloch, napr. pre birmovancoch, chválach a pod. a stále služba. 

Šesť dní sme boli s F6 v čechách a v troch väzniciach v ČR je toho moc, ale Pán mi dal tu česť reprezentovať Dismas 

kardinálovi Dukovi a biskupovi Pražskému Hučkovi. Plus ma pozval aj Prešovský župan na schôdzku tento Štvrtok 

(4.10.) Boli sme reprezentovať v Prahe v Slovenskom dome spol. Dismas, čo povedať super. Rynovice CR cez 150 

odsúdených s F6(foto na ihrisku) a Svetla nad Sazavov cca 70 odsúdených žien a v Stráži pod Ralskem  80 ods.. Hralo 

sa aj pre príslušníkov a prišiel aj Minister Spravodlivosti a Generálny riaditeľ väzníc CR a s Generálom som debatoval 

o Vás, chce otvoriť všetky české väznice pre evanjelizáciu, tak uvidíme. Chlapci s kapely F6 ďakujú za tvoju 

modlitbovú podporu. Vo všetkých väzniciach zdvíhali ruky a deklarovali, že sa budú pripájať k Vám a modliť sa 

každú Sobotu. Boli sme aj v kaviarni DISMAS v Prahe, kde pracujú bývalí odsúdení/é. 

.   

Dominika bola v Šaci, Ego bol v Sabovej všetko v Septembri a s Máriusom Dismasom v Pentagone BA. Určite som 

niečo zabudol, ale Boh ťa žehnaj a Boží pokoj nech ťa sprevádza. Kto chce aj s ostatných bratov, aby mu prichádzali 

listy nech napíše Jakubovi, lebo nechcem nikoho uraziť alebo vynechať. Každý deň prosím Pána o väčšiu lásku k 

blížnemu a poviem ti, že zväčša vždy sa musím pokoriť alebo ponížiť, to je služba Bohu drahý brat. Milovať, aj keď 

si to niekedy nezaslúžia. Prečítaj si ešte Lk6,32 Drahý brat, ostávam s tebou spojený v modlitbe VCSS DISMAS  

dňa   1.10.2018.     BŤŽ+        newsletter 3 


