
PBJK brat Martin, ďakujem Pánovi za teba a za to čo skrze teba robí v spoločenstve Dismas ako u teba 

v rodine a tak aj zato ako meníš ľudí v tvojom okolí. Možno si to ani neuvedomuješ, to je už tvoj apoštolát braček. 

Chvála Pánovi za to. Zároveň ti posielam ako vždy newslater za posledný mesiac o dianí spoločenstva Dismas. Od 

posledného listu zo dňa14.3.2019 VCSVS bol Dismas pozvaný na prednášku o väzenstve na Pedagogickú fakultu 

Trnavskej univerzity, kde vedúci Michal vyše dve vyučovacie hodiny rozprával práve o našom spoločenstve. Dievčatá, 

ktoré tam boli v prevahe, boli pohltené a dojaté svedectvami a nechceli ani odísť z prednášky stále sa dopytovali čo 

a ako. Bolo hladné po  Bohu, ešte to možno nechápali, ale Pán sa ich dotýkal (foto vľavo). 16.3.2019 boli už avizované 

chvály Betel o spoločenstve Dismas, kde prišiel Ego a europoslanec Braňo Škripek. Ako vysvitlo po ďalšom rozhovore 

so Škripekom a jeho asistentom, prišli sem hlavne kvôli spoločenstvu Dismas, nakoľko pred cca dvoma rokmi mu 

niektorí členovia aj osobne písali, a preto sa chcel s nami aj osobne stretnúť. Boli sme spolu aj na pódiu s Ferom H. 

minulý rok na Campfeste, kde sme sa spolu rozprávali a svedčili. Foto vpravo je spred dvoch rokoch, kde Braňo a Arron 

Mccaully (prorok) + Šripekov asistent čítajú listy z Dismasu a ako hovorili, aj si pri ich čítaní poplakali.   

  
Preposielam  ti udalosť s Instagramu z chvál v HC 

 

 
Foto: modlitba o20,00 hod.spol DISMAS     Foto: kresba ods. brat Gabo Leop  Foto: kresba ods. brat Robo Leop 



19.3.2019 v Utorok ako asi vieš, mal jeden z Vás Fero H. súd na PP a predstav si odpustili mu dva roky.  

Chvála Pánovi pričom sa na túto počesť spravila hostina, lebo patrilo sa oslavovať lebo .....Lk15,1-32 citujem ho:,, po 

Leopoldove ma dali do Hrnčiaroviec, kde som Evanielizaval v každej cele a nakoniec ma dali do Sabovej pri Rimavskej 

Sobote a tam som ako márnotratný syn dva roky svine pásol“! (foto vľavo) Ostatné foto sú nakreslené obrázky na tému 

cesta a Jesus Army -Devil Army. 21.3. vo Štvrtok väznica BB a aj s bratmi doživotnými foto zo zvjs.sk viď nižšie. 

Neviem či to dokážeš prečítať, tak preistotu to ešte prepíšem sem.,, Samotný koncert mal aj duchovný nádych, nakoľko 

Ego spolupracuje s kresťanským spoločenstvom Dismas a počas vystúpenia predniesol krátku modlitbu a dodal, že 

tento koncert uskutočnil kvôli Bohu.“ 

 
23.3. v Sobotu od rána sme boli v Želiezovciach, kde sme stretli nášho strateného brata Richarda P., ale len cez okno, 

lebo na koncerte nebol, neviem kvôli akým okolnostiam neprišiel, ale vybavovali sme to najmä pre neho. Zlý nespí 

bratia, nenechajme sa mýliť ani klamať, vždy nám chce ukradnúť, čo pre nás prichystal náš Nebeský Ocko. Z webovej  

stránky zvjs.sk:V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce sa dňa 23. marca 2019 konalo pre odsúdených 

hudobné vystúpenie kresťanskej skupiny Betel, ktorá pôsobí a vystupuje na rôznych kresťanských aj spoločenských 

podujatiach. Samotný koncert trval dve hodiny, koncertu sa zúčastnilo spolu sedemdesiatšesť odsúdených. 

Vystupujúci svojou hudbou a textami prameniacimi zo srdca očarili prítomné publikum a za svoje vystúpenie právom 

zožali búrlivý potlesk.   

 



24.3.2019 v Nedeľu bolo spol. Dismas pozvané Pánom biskupom na birmovku aj do väznice Nitra-Chrenová, kde sú 

odsúdené ženy. Birmovka bola udelená počas sv. omše. Po nej som sa rozprával dlhšie aj s biskupom o Dismase na 

Slovensku a povedal som mu pár svedectiev. Pán biskup Rábek sa vyjadril:, Je to obdivuhodné“. Veľmi je povzbudený 

z modlitieb a angažovanosti odsúdených na dianí a hlavne zapájanie sa k spoločným 24hod. modlitbám a pôstom. 

V Stredu som bol pozvaný na stretnutie do školy, kde prednášal bývalý odsúdený z Iránskeho väzenia, údajný agent 

CIA. Mám aj jeho knihu, venoval ju Dismasu a môžem ti povedať, že sa musíme za neho pomodliť, aby mal hlbšiu 

vieru a uznal Ježiša Krista za Boha. Nech nám Pán Boh pomáha. Ak Pán dá, zoberiem ho aj do väzníc ako hosťa, na 

povzbudenie pre teba. 

 
Foto:škola        Foto: kresba ods. na doživotie brata Miloša BB 

Príloha bývalého ods. Fera H., ktorú osobne napísal: Pochvalný Pán Ježiš Kristus bratia zo spoločenstva Dismas. Dňa 

19.3. som bol prepustený po 8.rokoch na slobodu na PP. Som šťastný, že Pán  ma sprevádzal celé tie roky. V podstate 

som jeden zo zakladateľov spoločenstva, ktoré vedie náš vedúci Kpt.Mgr. Michal Libant. Chcem vám oznámiť, že 

hneď po prepustení a vybavení všetkých úradných záležitosti, som hneď vstúpil do služby nášho Pána Ježiša. Dňa 

26.3.2019.sme spoločne zo skupinou Lamačské Chvály svedčili o našom spoločenstve Dismas v Prešove (väčšinou 

mladí do 50 rokov , ale aj starší). Braňo Letko  svedčil mladým ľudom zo spoločenstva Grékokatolíckej mládeže ako 

nás Pán Ježiš koná vo väzniciach na Slovensku. Potom som dostal priestor ja a svedčil som im ako ma Pán Ježiš uzdravil 

a obrátil na svoju stranu. Hovorili sme, ako sa naše spoločenstvo taktiež modlí za rodiny odsúdených, ich  deti  a 

podobné úmysly. Nakoniec bola modlitba zasvätenia Pánovi Ježišovi. Prežili sme požehnaný čas. Mladí ľudia boli 

prekvapení, ako sa väzni obracajú a chcú zmeniť svoje doterajšie životy, Chvála Pánovi Ježišovi. Dňa 27.3. som s 

našim vedúcim spoločenstva boli pozvaný riaditeľom organizácie - Úsmev ako dar na stretnutie s deťmi z detských 

domovoch (vybraných animátorov z celého Slovenska). Majú taký svoj parlament, kde sme s Michalom svedčili 

o odpustení. Poviem ti, že ja som v živote zažil všeličo, ale to čo prežili tieto deti, tak sa mi tlačili slzy do očí. Vnímal 

som strašne veľa bolesti, zármutok, neodpustenia no niečo fakt silné. Bratia moji, my sme väčšinou ubližovali, ale tým 

deťom bolo neskutočne veľa ublížené. Napríklad prišlo za mnou dievča po mojom svedectve a povedala mi, že jej otec 

jej vyrezal hákové kríže na telo. Ona sa zato hanbí, pretože nemôže ísť v lete ani na kúpalisko, lebo tie jazvy jej ostali 

a ďalšie a ďalšie moc silné svedectvá. Moc silné! Nakoniec sme spoločne s Baraňom a s našim vedúcim Michalom 

chválili nášho Milovaného Pána Ježiša. S pozdravom váš brat a nevhodný služobník Pána Ježiša Krista. Ešte na 

doplnenie, lebo Ferko zabudol napísať posledné svedectvo: bol v kostole ráno  so mnou na sv. omši a miništroval. 

Predtým sme sa rozprávali, ako démoni škodia ľuďom a ako jeden kňaz hovoril, že v jeho farnosti chodí posadnutý 

človek k nemu do kostola a ten kňaz musel diablovi prikazovať, aby z neho vyšiel. Lebo väčšinou je tam diabol toľko 

zakliesnený, ako dlho ten dotyčný človek robil hriech. Hovoril, že keď pristupuje ku prijatiu Ježišovho Tela, tak mu 

diabol nechce dovoliť otvoriť ústa. A to je vlastne ten dôvod prečo mu to musí ten kňaz v autorite Ježiša prikazovať. 

No prejdem k jadru veci, ako teda Ferko miništroval a bol držať Patenu (to je tá tácka, ktorá sa drží pod rukami kňaza, 

aby sa nestratila ani omrvinka z Božieho tela) zažil niečo podobné. Po sv. omši mi hovorí, „vieš, ako som držal tu 

Patenu, zrazu som videl dievčatko, ktoré išlo na eucharistiu a strašne sa triaslo, pričom ju museli dvaja ľudia 

podopierať. Myslel som si , že je chorá alebo sa jej točí hlava, ale ona sa odvracala od Eucharistie. Keď jej ju kňaz išiel 

dávať a neotvorila ústa. Tak bratia, v ten deň Ferko a to hovorím celý deň rozmýšľal a bol dojatý nad tým aká je moc 

Eucharistie a že mu dal Boh milosť, toto čo čítal minule v liste aj osobne zažiť. Ja som o tomto dievčatku vedel, ale 

nepovedal som mu to popredu. Ale verte mi , že zlý žijú medzi vami a ak kňaz chcel aby otvorila ústa, stačí ak povedal,, 

V mene Ježiša Krista ti prikazujem otvor ústa“! čo si myslíte otvorila ich? Áno, ak to prikážete a stojíte na Kristovi, 

tak démon musí splniť príkaz, ktorí je napísaný v knihe života: Fil2, 10 aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v 

nebi, na zemi i v podsvetí. ..To meno Ježiš, nie my, ale On. Vďaka ti Bože, že nám dávaš svoju pravdu a nie akú dáva 

http://bolesti.zármutok.neodpustenia.no/


tento svet, modlím sa ,aby sme vytrvali až dokonca 1Tim2, 3 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, 4 

ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu... Už ju poznáš braček! 

Ešte aktuálnu informáciu: Ferko by chcel ísť v najbližších dňoch k Otcovi Kuffovi na také stíšenie a skúsenosti, ktoré 

mu budú slúžiť na ďalší duchovný rast. Boh mu žehnaj.  

 
Foto Prešov (Fero + LCH) Foto: Univerzita sv. Alžbety BA, animátori detských domovov(Braňo, Michal, Fero, Jpgo) 

Práve som dostal informáciu, že nečakane pustili ďalšieho člena Dismasu z BA justičáku. Práve mu idem volať. On založil vo 

Väzbe v BA cca 12 členné spoločenstvo Dismas. 

 
Foto: Jozef z justičáku a Ferko- obidvaja už na slobode 

Práve sme prišli z chvál, nakoľko boli u nás v HC v kostole hrať Lamačské Chvály. Bolo nás tam veľa vonkajších 

(tých , ktorí sú v civile) členov spol.  Dismas. 

Rozhodol som sa ešte vysvetliť jednu záležitosť, nakoľko dostávam viacero listov, čo sa týka tých dvoch krížov na 

logu Dismas. Najprv ti poviem, že tá 6 cípa hviezda to je vlastne pevnosť Leopoldova a návrh toho loga je od ods. 

Hud... z MxSS. Čo sa týka tých dvoch krížov, to preto lebo Kristus je v strede a po pravici a lavici sa znázorňujú 

lotrovia teda odsúdení, ktorí ako sa to píše v Lukášovi(nadpis na rukáve trička) si svojimi skutkami smrť zaslúžili 

a práve preto sme do loga Dismasu nedali tri, ale len dva kríže. Teda Krista mierne hore akoby v strede a na pravej 

strane ďalší kríž, ktorý patril Dismasovi a ten lotor naľavo tam nie je, lebo je v smrti a rúhal Bohu.  

Prís10, 7 Pamiatka spravodlivého je na požehnanie,lež meno bezbožných spráchnivie...A vlastne požehnanie pre 

pokorného a smrť pre rúhača, proste pamiatka na bezbožného spráchnivie. Ten čo nemá Krista je zaživa mŕtvy: Mt8,22 

a Lk9,60 Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ 

presne sa vystihuje, že ty si povolaný žiť braček a povedať všetkým čo je pravda, že sme boli v zajatí hriechu.  Tak preto 

ten na ľavo už ďalej nežije lebo len Kristus na viacerých miestach hovorí, že len On dáva život:, Jn14,6 Ježiš mu 

odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa..... potom Jn6, 63 Duch oživuje, telo nič 

neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život..... Jn11, 25Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto 

verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. 26 A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“  Jn8, 51 Veru, veru, 

hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ 52 Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý 

zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: „Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.“  Rozjímajte 

nad týmito riadkami a pokús sa pochopiť, akú milosť a lásku nám Pán dal, ale dal ju aj ostatným a  práve ty im o tom 

máš povedať. Kto iný ako ty. Skús pochopiť, kto iný má také poznanie v tvojom okolí  alebo kto iný ako ty sa má modliť 

a obrátiť k Ježišovi svoju rodinu, známych , spoluodsúdených??? Vieš prečo som písal slovo,, povedať“-,,Hlásať“, lebo 

viera je z hlásania Rim10, 17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. Objasnili sme si po prvé prečo 



tam chýba ten kríž na ľavo a teraz si povieme ešte svetský dôvod.  Mám skúsenosť a štatisticky veľmi silnú, že ľudia sa 

pristavujú a väčšina sa pýta, prečo sú tam len dva kríže. Práve toto mi slúži na začiatok k rozhovoru o Kristovi, čo 

znamená , že sa nemusíte vtierať ako to iní niekedy o nás povedia, ale sami sa pýtajú a potom hocijaký nepokrstený, 

ktorý nevie nič o Bohu, tak ho Pán môže poslať na základe zvedavosti k tebe, aby si mu o sebe povedal. Čo je krásne 

na jednej strane, ale malo by sa to ohlásiť s láskou a bez predsudku, ako keby to bol sám Kristus. Potom najmä aj 

svojim postojom, správaním a svojim prežívaním, aby toto nebolo v náš neprospech. Lebo diabol nespí , ale obchádza 

ako revúci lev a hľadá koho by zožral.1Pt5,8 Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 

Vždy chcem citovať sv. písmo ,aby ste to lepšie pochopili, lebo si ťa Boh vyvolil.1Kor4,2 A od správcov sa už vyžaduje, 

aby bol každý verný... To znamená, že máme mať ovocie Ducha svätého a nie ovocie diablove a ak by si nevedel aké sú 

tak tu máš odpoveď zo sv. písma lebo tam je všetko potrebné pre našu spásu ver tomu.Gal5, 19 A skutky tela sú zjavné: 

je to smilstvo, nečistota chlipnosť, 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, 

rozkoly, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia 

takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. 22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, 

vernosť, 23 miernosť, zdržanlivosť.  BTŽ+ brat aby si pochopil čo Duch sv. v nás chce robiť. Máme sa rozdať a nie 

sedieť v cele a ľutovať sa rozmýšľať nad sebou, ale budovať Cirkev živého Boha! Už teraz horím ver mi keď toto píšem. 

Zakončím to slovom s Kol3,12 Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké 

milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. 13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto 

niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! 14 Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! 

Tento týždeň v Nedeľu 7.4.2019 ak Pán dá, pôjdem do divadla na predstavenie o živote jedného odsúdeného. Tu je 

popis možno ťa to zaujme: Žiaci Spojenej katolíckej školy v Nitre uviedli v týchto dňoch vo Veľkej sále Divadla 

Andreja Bagara hru s názvom Spomeň si na mňa. Ide o príbeh francúzskeho mladíka Jacquesa Fescha, ktorý bol v 

polovici minulého storočia ako vrah odsúdený na smrť. Vo väzení však nachádza vieru v Boha a to aj prostredníctvom 

svätej Terézie z Lisieux. Podľa slov režisérky Márie Marthy Gálovej, ide o „novodobého lotra na kríži“, ktorý prosí 

Ježiša, aby si na neho spomenul vo svojom kráľovstve. Do predstavenia bolo zapojených 150 hercov – všetko žiakov 

školy. Je to šiesty divadelný projekt Spojenej katolíckej školy. Zámerne bol načasovaný do predveľkonočného obdobia. 

Dávam foto+krátky životopis  

 
Jedným z najšokujúcejších svedectiev 20. storočia, ktoré opisuje, ako Boh dosiahol obrátenie a duchovný rast v ľudskej duši, je 
nepochybne príbeh Jacquesa Fescha (1930-1957), mladého Francúza, ktorý zomrel v roku 1957 pod gilotínou. Keď Jean Marie 
kardinál Lustiger, emeritný arcibiskup Paríža a vážený priateľ pápeža Jána Pavla II., podnikol v decembri 1993 prvé kroky v 
procese blahorečenia 27-ročného vraha, ktorý zabil policajta, vyvolal tým vo Francúzsku všeobecné pohoršenie. Na smrť 
odsúdený kriminálnik má byť svätý? Aká provokácia! A predsa sa kardinál neváhal postaviť proti všetkým kritickým hlasom: „Pred 
Bohom nie je nikto definitívne stratený; ani vtedy, keď ho spoločnosť odsúdila. Dúfam, že Jacques Fesch bude raz uctievaný ako 
svätý. To by dodalo odvahu všetkým tým, ktorí sami sebou opovrhujú a myslia si, že sú nenapraviteľní a beznádejne 
stratení.“Jacques Fesch vyrastal na predmestí Paríža ako najmladšie dieťa bohatej rodiny. Otec bol riaditeľom banky, ateista a 
cynik, ktorý sa vôbec nezaujímal o svoje deti. Matka bola nábožná a charakterná žena, ale zároveň bola taká uzavretá do seba, 
že nebola schopná viesť rodinu a darovať jej potrebné teplo a zázemie. Zanedbaný rodičmi bol teda Jacques už ako dieťa 
ponechaný iba na seba. „Moji rodičia si nerozumeli a to sa odrazilo v neznesiteľnej rodinnej atmosfére. U nás neexistovala 
vzájomná úcta a láska. Boli sme monštrá egoizmu a pýchy. “Uzavretý chlapec musel kvôli zlému prospechu viackrát meniť školu. 
„Ten vysoký a prachatý blonďák“ bol síce medzi mladými pre svoju štedrosť vítaný na večierkoch a obletovaný mnohými 
dievčatami, ale v skutočnosti nemal ani jedného jediného priateľa. Ako 19-ročný prerušil štúdium a  pracoval bez vážneho záujmu 
u otca v banke, kým ho nepovolali do vojenskej služby do Nemecka. Ľúbostná aféra s Pierrette Polack, katolíckym dievčaťom 
pochádzajúcim tiež z bohatej rodiny, sa uzavrela v roku 1951 civilným sobášom. O mesiac neskôr prišla na svet ich dcéra 
Veronique. „Svoju ženu som nemiloval opravdivo, ale boli sme dobrými priateľmi... Svoju dcéru som však miloval... Mal som slabú 
vôľu a veľmi labilný charakter. Vždy som volil najpohodlnejšiu cestu.“ Nielenže sa nevydarilo jeho pôsobenie vo švagrovej firme, 
ale netrvalo dlho a Pierrette sa spolu s dieťaťom vrátila k svojej rodine. Matka Feschová znovu pomohla svojmu synovi a previedla 
na jeho konto milión frankov, aby si mohol vybudovať obchod. „Po prvom neúspechu som všetko nechal. Moja matka ma vyhodila 
na ulicu a vo firme som mal veľké dlhy. Čo som mal robiťv takomto rozpoložení? Bolo lepšie jednoducho zmiznúť.“ Zostal sám, 
bez životného cieľa, opantaný silnou túžbou po jachte, na ktorej by sa mohol plaviť na ďaleké ostrovy. Práve kvôli tomu spáchal 
23-ročný Jacques vo februári 1954 zločin: prepadol židovského bankára Silbersteina, u ktorého si predtým objednal veľké 
množstvo zlata. Namiesto platenia udrel starého muža pištoľou svojho otca po hlave a zmätený ušiel bez veľkej koristi. Jacques 
cestou stratil okuliare, a keď ho dostihol policajt, jednoducho naňho vystrelil spod kabáta −priamo do srdca! „Nič som nevidel, 
konal som akoby z donútenia, ako posadnutý. Čo prišlo potom, bola ... vražda a chytanie divého zvieraťa. Potom som sedel vo 
väzení“, obvinený z ozbrojeného lúpežného prepadu a z vraždy 35-ročného policajta Georga Vergnesa, ktorý bol vdovec a sám 
vychovával svoju štvorročnú dcérku. Na začiatku svojej tri a pol roka trvajúcej prísnej väzby na samotke nechcel Jacques Fesch 



o Bohu nič počuť. „Šesť alebo sedem rokov som viedol život bez Boha ... v egoizme a prázdnote. Nebol som  schopný milovať. 
Keď sa hovorilo o Bohu, vždy som odpovedal: Pekná legenda, útecha pre ľudí, ktorí trpia. Náboženstvo je pre otrokov a 
utláčaných.“ Pri prvej návšteve pátra Devoyoda, väzenského duchovného, ho Jacques drsne odmietol: „Nemám žiadnu vieru. 
Vaša námaha je zbytočná.“ Ako presvedčený ateista chcel dokonca svojho brilantného advokáta Paula Baudeta, horlivého 
nohorlivého novoobrátenca a karmelitánskeho terciára presvedčiť svojimi intelektuálnymi argumentami o tom, že duchovný život 
neexistuje. V priebehu nasledujúcich ôsmich mesiacov sa ale Jacques nevedel dočkať každodenných rozhovorov s dobrotivým a 
trpezlivým pátrom Devoyodom: „Krok za krokom som sa dostal tak ďaleko, že som začal skúmať svoje predošlé názory. Stal som 
sa otvoreným pre vieru, ale ešte som neveril. Pokúšal som sa uveriť rozumom.“ Nemám žiadnu vieru „ Po roku väzby, keď som 
jedného večera s otvorenými očami ležal na posteli a trpel ako nikdy predtým, vydral sa z môjho srdca výkrik o pomoc: ‚Bože 
môj!‘ A v tom okamihu som pocítil, ako sa ma zmocnil Boží Duch -ako silný vietor, o ktorom som nevedel, odkiaľ prichádza. Nebolo 
to iba zdanie, živo som pocítil, ako mi zviera hrdlo a ako do mňa vchádza nový duch. Pocítil som neuveriteľnú silu a zároveň 
nežnosť. Bol to pre mňa silný zážitok, ktorý by sa nedal dlhšie zniesť. Od tohto okamihu som veril s neotrasiteľnou istotou, ktorá 
ma nikdy viac neopustila. “V jednom z mnohých nádherných listov bratovi Thomasovi, benediktínovi, ktorý sa stal jeho 
sprievodcom na ceste obrátenia, Jacques napísal: „Nechápem, ako to vôbec bolo predtým možné, že som neveril. Zmocnila sa 
ma Božia milosť, zaplavila ma veľká radosť, a predovšetkým ma napĺňa hlboký pokoj. Všetko sa vyjasnilo v jedinom okamihu. 
Som úplne zmenený. Silná ruka ma otočila o stoosemdesiat stupňov. Predtým som bol živá mŕtvola. Ďakujem Pánovi celou svojou 
silou, že mal so mnou súcit v tej najväčšej biede a že na môj zločin odpovedal láskou. Po prvýkrát som musel plakať, keď som 
pocítil, že mi Boh odpustil.“ V posledných dvoch rokoch života sa 25-ročný odsúdenec stále intenzívnejšie upriamoval na Boha: 
ruženec, meditácia krížovej cesty, čítanie omšových textov, Svätého písma a breviára sa pre neho čoskoro stalo novou, 
neoddeliteľnou súčasťou každého dňa. Aj napriek tomu však neustále cítil  vnútorný boj „v osamelosti, navždy zatvorený medzi 
štyrmi stenami. Často upadám do stavu apatie a rezignácie. Zhrozený konštatujem, že všetko, o čom som si myslel, že už mám 
za sebou, ... neustále ťaží moju dušu. Všetky zlé myšlienky, ktoré som mal pred svojím obrátením, sa ma zmocňujú s tou istou 
prudkosťou a spôsobujú zmätok v mojom myslení. Takže musím pozbierať všetky svoje sily, aby som sa ich zbavil. Ale napriek 
všetkému verím a všetky svoje bolesti a utrpenie zverujem Kristovi. On ma chápe.“ Čítanie a písanie sa stali jeho vášňou. Za 
jeden rok prečítal viac ako 200 kníh, medzi nimi aj životopisy svätých. S rodinou nadviazal úplne nové kontakty. Jeho matka, ktorá 
mala rakovinu, nemohla síce navštíviť svojho syna, ale znovu začala žiť svoju vieru a modliť sa za Jacquesa. Dokonca ponúkla 
Bohu svoj život za jeho záchranu, „za dobrú smrť“, pretože bola od začiatku presvedčená o tom, že ho popravia. Poslala mu knihu 
o Fatime, ktorú si Jacques viackrát s nadšením prečítal. Keď bol potom 6. apríla 1957, v deň svojich 27. narodenín, skutočne 
odsúdený na smrť, spomenul si na Máriine slová, ktoré povedala trom fatimským deťom: Modliť sa za obrátenie hriešnikov a 
prinášať obety ako zadosťučinenie za ich hriechy. V cele smrti č. 18 padol na kolená a modlil sa: „Pane, pomôž mi! Obetujem ti 
svoje utrpenie! “Rozhodol sa: „Moja smrť nebude nezmyselná. Obetujem ju za všetkých, ktorých milujem. Moja rodina potrebuje 
kompletné zmŕtvychvstanie. Ešte mám pred sebou dva mesiace a teraz viem, čo si Ježiš odo mňa praje: aby som svoju vôľu 
úplne podriadil jeho vôli, aby som vyslovil ÁNO zmiernej obete. Kiežby moju krv, ktorá potečie, prijal Boh ako úplnú obetu a kiežby 
každá kvapka mohla vymazať jeden ťažký hriech.“ Prišli aj ťažké chvíle, o ktorých Jacques priznal: „Stále znovu šomrem  na 
Pánovo rozhodnutie (odsúdenie na smrť). Pripadám si ako zlý, starý kôň, ktorého pevne držia na uzde, a on sa neustále stavia 
na zadné, lebo sa chce opäť vrátiť do stajne hriechu... Keby som žil ďalej, nedokázal by som zostať na tejto úrovni, ktorú som 
dosiahol. Je lepšie, ak zomriem. “V posledných týždňoch prežíval Jacques veľkú radosť z obrátenia svojich najbližších. Jeho 
matka zomrela zaopatrená v roku 1956. Jeho svokra „mama Marinette“ Polack -„vzácna dôverníčka“ -sa zmierila s Cirkvou a 
obrátila sa aj jedna jeho sestra. „Odkedy som tu, všetci sa zahĺbili do seba. Rodina sa opäť stretla a zažíva postupnú premenu,“ 
skonštatoval šťastný. „Teraz musím získať už len moju druhú sestru a otca. Navštevuje ma každý týždeň a ako zarytý ateista je 
ešte stále rovnako fanatický  ako predtým. Prinajmenšom 45 rokov už nevidel spovednicu zvnútra. Svoj život obetujem za neho a 
som si istý, že Ježiš s ním bude mať súcit. Kedy to bude, to vie iba On.“ Najviac Jacquesovi ležala na srdci jeho šesťročná dcérka 
a manželka Pierrette. Zrodila sa v ňom celkom nová, nepoznaná láska a svojej žene napísal z väzenia viac ako 350 listov. Ona 
ho navštevovala pravidelne každú sobotu, ale cítila: „Môj Jacques je už v nebi, a ja sa nachádzam niekde na dolnom stupienku. 
Stal sa z neho úplne iný človek.“ Jeho vnútorné boje však neboli zbytočné! „Pomaly aj ona začína hľadať Boha, ale cesta je ťažká. 
Myslím, že začína chápať.“ Jeho najväčším prianím bolo, aby ich manželstvo bolo uzavreté aj pred Bohom. „V otázke cirkevného 
sobáša som nevedel, čo robiť, a tak som prosil Pannu Máriu, aby sa ujala tejto záležitosti. A zrazu už neboli žiadne problémy!“ 
Pierrette mu pri poslednej návšteve dokonca s radosťou oznámila, že ako prípravu na sobáš pôjde na sv. spoveď a na sv. 
prijímanie. Prvýkrát po toľkých rokoch! Zázrak! Večer pred popravou sa uskutočnil sobáš na diaľku. Jacques sa snažil až do 
poslednej chvíle obrátiť aj svojich dozorcov a spoluväzňov. V poslednom mesiaci života napísal: „Dnes ráno som obdržal dobrú 
správu. Povedali mi, že jeden kamarát sa dal pokrstiť a v týchto dňoch prijal prvé sv. prijímanie. Vyzerá to tak, že naše rozhovory 
(počas prechádzok na dvore) ho postupne viedli k zamysleniu sa nad svojím životom a k obráteniu! Som šťastný, že som mohol 
Pánovi slúžiť ako nástroj pri takom chvályhodnom podujatí. “Jeho najbližším spoluväzňom bol André Hirth, ktorý býval v cele nad 
ním. Bez toho, aby sa niekedy videli, viedli títo dvaja často cez zamrežované okná dlhé rozhovory, ktoré podnietili Andrého k  
obráteniu. On sám v roku 1987, o 30 rokov neskôr, dosvedčil: „Obdivoval som jeho veľkú odvahu a vieru, ktorú mal. Túto vieru, 
ktorú som ja vtedy ešte nemal, ktorú som zo začiatku vôbec nechápal. “V noci pred svojou popravou sa Jacques lúčil: „Vieš, 
André, nemôžeme povedať, že sa poznáme. A predsa viem, ... musíš zmeniť cestu, inak sa ti bude vodiť ako mne... André, keď 
sa potom tam hore stretneme, určite ťa spoznám podľa tvojho hlasu. A tak ti hovorím celkom jednoducho: ‚Dovidenia!‘ Keď  raz 
uvidíš moju dcéru, povedz jej, ako mi je to všetko veľmi ľúto a ako veľmi ju ľúbim.“ „A ja som mu povedal: ‚Čau, buďstatočný, 
braček!‘... a plakal som ako malý chlapec. “Poprava bola stanovená na 1. októbra 1957. Počas celej poslednej noci písal Jacques 
rozlúčkové listy a dokončil denník, ktorý začal písať pred dvoma mesiacmi, aby ho mohol zanechať ako cenný testament pre 
svoju dcéru Veronique. V ňom píše: „Ježiš mi sľúbil, že ma hneď vovedie do raja. Moje oči hľadia na kríž a môj pohľad je upre tý 
na rany môjho Vykupiteľa. Bezprestania opakujem: ‚Všetko pre TEBA!‘ Tento obraz si chcem uchovať až do konca, pretože v 
porovnaní s tým, čo vytrpel On, je moje utrpenie ničím. Očakávam lásku. Za päť hodín uvidím Ježiša!  “Kým čakal v cele, zrazu 
sa nečakane zmocnila jeho očistenej duše agónia: „Srdce mi divoko bije. Svätá Panna, pomôž mi! Cítim všetku horkosť tejto 
hodiny.“ Denník končí slovami: „Svätá Panna, stoj pri mne! Adieu, žite šťastne! Nech vás Pán požehná! “O 5.30 nadišiel ten 
okamih. Jacquesa našli kľačiaceho pri posteli modliť sa. Bledý, ale pokojný sa vyspovedal a prijal poslednýkrát sv. prijímanie. Keď 
ho viedli ku gilotíne, želal si, aby mu podali kríž. Dlho a vrúcne ho bozkával. Keď všetkých znova poprosil o odpustenie, položil 
hlavu pod gilotínu so slovami: „Pane, neopúšťaj ma!“ 



Lk16.19-31  Ambróz Nie každá chudoba je totiž svätá ani bohatstvo zločinné, ale ako bohatstvu robí zlé meno 

prepych, tak chudobu ozdobuje svätosť; nasleduje totiž: obliekal sa do purpuru  

Lk16.19-31  Gregor  A keby starosť o znamenitý a drahý odev nebola nesprávna, Božie slovo by to tak 

starostlivo nezdôrazňovalo. Veď nik nezháňa drahé odevy pre iné než pre prázdnu slávu, aby sa zdal pred inými 

váženejší. Nik sa totiž nechce obliekať do drahého oblečenia tam, kde ho iní nemôžu vidieť. 

Lk16.19-31  Ján Zlatoústy  Popol, prach a zem chránil purpurom a hodvábom. A aký mal odev, také mal i 

hostiny. Aj my sa teda obliekajme tak, ako hodujeme; preto nasleduje: a deň čo deň prepychovo hodoval. 

Lk16.19-31  Gregor, Moráliá Tu si treba dobre všimnúť, že sotva sa dajú sláviť hostiny bez hriechu. Hodovanie takmer 

vždy sprevádza hýrenie. Keď sa telo uvoľní v slastiach občerstvenia, srdce sa odviaže k prázdnej radosti. 

Lk16.19-31  Ján Zlatoústy  Pri bráne líhal preto, aby boháč nepovedal: nevidel som, nikto mi nepovedal. Vídal 

ho pri odchode i návrate. Plný vredov, aby na svojom tele ukazoval boháčovu krutosť. Nešťastný človeče, pred bránou 

vidíš ležať smrť svojho tela, a nezmiluješ sa. Ak nehľadíš na Božie príkazy, zmiluj sa aspoň nad vlastným stavom a 

boj sa, aby sa to nestalo i tebe. A v chorobe je určitou útechou majetok. Akú veľkú bolesť teda cíti, keď medzi toľkými 

ranami nemyslí na boľavé rany ale na hlad? Nasleduje totiž: 21 túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho 

stola, ako keby povedal: čo odhodíš zo stola, daj ako almužnu. Sprav zo škody zisk. 

Lk16.19-31  Ambróz  Namyslenosť a nadutosť boháčov sa ukazuje vhodným spôsobom, lebo nasleduje: a 

nikto mu nedával. Akoby boli nad prírodou, tak veľmi zabúdajú, že sú ľudia, a biedou chudobných ešte väčšmi bičujú 

svoju žiadostivosť, smejú sa z chudáka, urážajú núdzneho a oberajú tých, nad ktorými sa majú zmilovať. 

Lk16.19-31  Augustín  Nenásytné lakomstvo bohatých sa totiž nebojí Boha ani nemá úctu voči človeku. Nešetrí 

otca, nezachováva vernosť voči priateľovi, utláča vdovu, oberá sirotu. 

Lk16.19-31  Gregor  Všemohúci Boh teda ukázal na jednej veci dvojaký súd, keď dovolil, aby chudobný Lazár 

líhal pred boháčovou bránou: aby si bezbožný boháč zväčšil trest zavrhnutia, a vyskúšaný chudák odmenu. Prvý totiž 

každý deň vídal, nad kým sa má zmilovať, a druhý, čím má byť vyskúšaný. 

Lk16.19-31  Ján Zlatoústy  Odtiaľto sa dozvedáme, že sa nám ukážu pred očami všetci, ktorým sme ublížili. 

Boháč však nevidí Lazára pri inom spravodlivom, ale v Abrahámovom lone. Abrahám bol totiž plný lásky, a tento je 

usvedčený z krutosti. On sedel pred vchodom do stanu, utekal za okoloidúcimi a pozýval ich do svojho domu, a tento 

sa odvracal aj od tých, čo boli vnútri. 

Lk16.19-31  Ján Zlatoústy  „Spomeň si,“ čiže uvedom si hriechy, aby si nezabudol, že ťa blažilo 

bohatstvo. „Dostal si dobré za svojho života,“ čiže to, čo si považoval za skutočne dobré. Nemôžeš kraľovať na zemi i 

tu, bohatstvo nemôže byť pravé na zemi aj v podsvetí. Nasleduje: a Lazár zasa iba zlé. Niežeby to Lazár považoval 

za zlé, ale hovoril to podľa chápania boháča, ktorý núdzu, hlad a ťažkú chorobu považoval za zlo. Keď teda na nás 

doľahne ťarcha núdze a choroby, spomeňme si na Lazára a s radosťou prijmime zlé vo svojom živote. 

Lk16.19-31   Ján Zlatoústy  Veľká bolesť totiž dáva veľký hlas. Otec Abrahám, ako keby povedal: otcom ťa 

volám podľa prirodzenosti ako syn, ktorý stratil svoj majetok, aj keď som z vlastnej viny prišiel o teba ako 

o otca. Zľutuj sa nado mnou. Darmo konáš pokánie tam, kde preňho niet miesta. Pobádajú ťa muky, nie hnutie mysle. 

Neviem, či sa môže niekto v nebeskom kráľovstve zmilovať nad tým, kto je v pekle. Stvoriteľ sa zmilúva nad svojím 

stvorením. Prišiel jediný lekár, aby uzdravil chorých, iní liečiť nemohli. Pošli Lazára. Mýliš sa, úbožiak. Abrahám 

nemôže poslať, ale môže prijať. Nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode. Neráčilo sa ti vidieť Lazára, a teraz túžiš 

po jeho prste: čo žiadaš, si mal spraviť aj ty jemu, kým ešte žil. Chceš vodu, hoci predtým si bol presýtený vynikajúcimi 

pokrmami. Pozri sa na hriešnikovo svedomie: ani sa neodvažuje chcieť celý prst. To je poučením, aké užitočné je 

nespoliehať sa na bohatstvo. Hľa, boháč potrebuje chudáka, ktorý kedysi hladoval. Zmenia sa okolnosti, a všetkým je 

zjavné, kto je boháč a kto chudák. Ako v divadle, keď sa zvečerí a diváci sa rozídu, odchádzajú a odkladajú kostým aj 

tí, čo predtým vyzerali ako králi a vladári, a ukážu sa, akí sú, plní všelijakých vredov. Tak aj keď príde smrť a skončí 

sa divadlo sveta, zložia sa masky, odloží sa bohatstvo a len na základe skutkov sa posúdi, kto je naozaj bohatý a kto 

chudobný, kto je slávny a kto neslávny. 

Lk16.19-31  Augustín  Toto mu teda povedal, lebo miloval blaženosť sveta, a nezamiloval si iný život, okrem 

toho, v ktorom sa pyšne nadúval. O Lazárovi však hovorí, že dostal zlé, lebo smrteľnosť, námahy, bolesti a 

nepríjemnosti tohto sveta chápal ako trest za hriech. Veď všetci umierame v Adamovi (porov. 1Kor 15,22), ktorý sa 

pre priestupok stal smrteľným.  

Lk16.19-31   Ján Zlatoústy  A hovorí tiež: „dostal si dobré za svojho života,“ akoby zaslúžene. Ako keby 

povedal: ak si urobil niečo dobré, za čo sa dostáva odmena, všetko si dostal na tamtom svete, hodoval si, mal si všetko 

a radoval si sa z úspechu. A ak tento spáchal niečo zlé, všetko sa mu vrátilo v chudobe, hlade a krajnej biede. A obaja 

ste sem prišli vyzlečení: tento z hriechov, a preto mu je údelom útecha, a ty zo spravodlivosti, a preto budeš znášať 

nezmierniteľné bolesti; preto nasleduje: teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. 

Lk16.19-31  Gregor  Čokoľvek dobré teda máte na tomto svete a spomeniete si, že ste vykonali nejaké dobro, 

veľmi sa bojte, aby prosperita, ktorá vám bola dožičená, nebola odmenou za toto dobro. A keď vidíte, že nejakí 

 bedári páchajú nejednu vec hodnú pokarhania, nebojte sa, lebo snáď tých, ktorých poškvrňujú zvyšky maličkej 

neprávosti,  očisťuje cesta chudoby. 



Lk16.19-31  Gregor z Nyssy  A učí nás to ešte i čomusi inému. Lazárova duša sa neznepokojuje prítomnosťou 

ani sa nepozerá späť na niečo, čo zanechal, ale boháč je ešte aj po smrti akoby prilepený k svojmu pozemskému životu. 

Lebo človek, ktorý sa stal vo svojej mysli úplne telesným, nie je mimo dosah svojich vášní ani potom, čo vyšiel zo 

svoj. 

Lk16.19-31  Gregor  Židovský národ však nechcel chápať Mojžišove slová duchovne, a preto neprišiel k tomu, 

o kom Mojžiš hovoril. 

Lk6.36-38  Ambróz  Pán dodal, že nemáš nerozvážne súdiť, aby si nebol nútený vyniesť rozsudok proti 

druhému s vedomím vlastného zločinu; preto hovorí: 37 nesúďte. 

Lk6.36-38  Ján Zlatoústy  A ťažko nájsť niekoho bez tejto chyby, či už je to otec rodiny alebo rehoľník. Aj 

toto sú však osídla diabolského pokušenia: veď kto prísne súdi cudzie prečiny, nikdy si nezaslúži zhovievavosť za 

svoje; preto nasleduje: a nebudete súdení. Láskavý a mierny rozptýli strach z hriechov, no prísny a tvrdý k svojim 

hriechom pridáva. 

Lk6.36-38  Gregor z Nyssy  Neponáhľajte sa teda vynášať prísny rozsudok nad sluhami, aby ste netrpeli 

podobne. Súd totiž volá po prísnejšom odsúdení; preto nasleduje: neodsudzujte a nebudete odsúdení! Nezakazuje 

totiž milosrdný súd.  

Lk6.36-38  Bazil  Akou mierou každý jeden z vás meria pri dobrom konaní či hriechu, takou dostane odmenu 

alebo tresty. 

Lk6.36-38 Cyril  Riešenie tu dáva apoštol, keď hovorí: kto skúpo seje, čiže málo a lakomou rukou, skúpo bude 

aj žať, čiže nie hojne, a kto seje štedro, štedro bude aj žať(2Kor 9,6), čiže hojne. Kto však nemá a nekoná, nehreší. 

Prijímaný je za to, čo má, nie za to, čo nemá. 

Lk6.36-38  Teofylakt  Niekto sa však azda hlbšie spýta: ak sa odplatí vrchovato, akože rovnakou mierou? Na 

to odpovedáme, že nepovedal: „toľkou“ mierou sa nameria aj vám, ale „takou“. Kto teda robí dobre, tomu sa aj dobre 

stane: to znamená namerať rovnakou mierou. A vrchovatú mieru spomína preto, lebo to bude tisícnásobne. Rovnako 

aj pri súdení: kto súdi, a potom je súdený, dostane rovnakú mieru, no bude odsúdený na viac, lebo súdil sebe podobného, 

a podľa toho je miera vrchovatá.  

Lk6.36-38 Atanáz  Máme hľadieť na jeho dobrodenia a konať dobro kvôli nemu, nie kvôli ľuďom, a dostať 

tak odmenu od Boha, nie od ľudí. 

Lk6.39-45  Béda  Zmysel tohto výroku vyplýva z predchádzajúcich slov, keď sa prikazuje dať almužnu a 

odpustiť krivdy. Vraví teda, že ak ťa zaslepí voči násilníkovi hnev a voči prosiacemu lakomstvo, vari budeš môcť s 

hriešnou mysľou uzdraviť jeho hriech? A keď učiteľ Kristus, ktorý mohol ako Boh pomstiť krivdy voči sebe, chcel 

radšej skrotiť svojich prenasledovateľov trpezlivosťou, musia sa učeníci, ktorí sú obyčajní ľudia, riadiť tým istým 

pravidlom dokonalosti.  

Lk6.39-45  Bazil  Poznať seba sa však javí ako najťažšie zo všetkého. Veď ako oko, ktoré vidí vonkajšie veci, 

nevidí seba, tak aj náš rozum rýchlo súdi cudzí hriech, no je pomalý vnímať vlastné nedostatky. 

Lk6.39-45  Izidor opát  Nevylučuje teda pokánie ale karhá zaťatosť v zle. Kým je totiž zlá, nemôže prinášať 

dobré ovocie – no keď sa obráti k cnosti, zarodí. Čo je u stromov prirodzenosť, to je u nás láska. Zlý strom teda nemôže 

rodiť dobré ovocie, ale bude môcť.  

Lk6.39-45  Ján Zlatoústy  Prirodzene totiž vyplýva, že keď je vo vnútri hojná ničomnosť, aj z úst plynú 

ničomné slová. Preto keď budeš niekoho počuť hovoriť nehanebnosti, nielenže si máš myslieť, že sa v ňom skrýva 

toľko zloby, koľko vyjadrujú slová, ale z toho aj usúď, že prameň je hojnejší než prúd.  

Lk6.39-45  Ján Zlatoústy  Ovocie je tu vďaka stromu, ale strom poznáme podľa ovocia, lebo rozdiely medzi 

stromami vidíme na ovocí; preto nasleduje: 44 každý ktrom možno poznať po ovocí. 

Lk6.39-45  Cyril A aj život bude ukazovať, aké má každý človek mravy. Krása pravého šťastia sa totiž nepozná 

podľa vonkajších ozdôb a falošnej pokory, ale podľa toho, čo kto koná. Príklad tohto uvádza, keď dodáva: z tŕnia 

predsa nezbierajú figy.  

Pápež František:Keď sa ocitnete v smútku, ZASTAVTE sa. HĽADAJTE múdreho kňaza, múdru sestru. Nie 

múdrych tým, že absolvovali univerzitu, ale tým, že boli schopní napredovať v láske. Choďte a popýtajte si radu. Ak 

smútok nie je UZDRAVENÝ načas, urobí z vás „starých mládencov“ a „staré dievky“, mužov a ženy, ktorí nie sú 

plodní. A tohto smútku sa bojte! Rozsieva ho diabol. 

Pápež František:Niektorí sa považujú za SLOBODNÝCH, keď žijú bez Boha, či odlúčení od Neho. Nevšímajú 

si, že takýmto spôsobom prechádzajú životom ako SIROTY, bez domova, kam by sa mohli vrátiť. Prestávajú byť 

pútnikmi a menia sa na BLÚDIACICH, ktorí sa točia vždy okolo seba a nikam neprídu. 

Pápež František: POSTIŤ sa znamená meniť postoj k iným a k stvoreniu: od pokušenia pohltiť všetko, aby 

sme nasýtili svoju pažravosť, až po schopnosť trpieť pre lásku. MODLIŤ sa, aby sme sa dokázali vzdať modloslužby 

a sebestačnosti, aby sme priznali, že potrebujeme Pána a Jeho milosrdenstvo. Dávať ALMUŽNU, aby sme zanechali 

pochabú snahu žiť iba pre seba a zhŕňať všetko v ilúzii, že si vieme zaistiť budúcnosť.  
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