
PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus) drahý brat v Kristovi,  
začal by som listom, ktorý nám prišiel a ako som minule spomínal, tak dostávame listy v ktorých prosíte 

o modlitbu a ja sa vždy aj s ostatnými členmi hneď na mieste modlím a zväčša ich dávam aj do sobotných resp. 

každodenných modlitieb spol. DISMAS. Tu je list, ktorý mi prišiel ako posledný a žiada o zázrak. 

 
Fotka: časť listu od Daniela, ktorý prosí o modlitbu za svoju manželku a deti, nakoľko už dlhé roky, ktoré je vo 

väzení mu nenapísala a ani sa s ním nekontaktovala a práve preto prosí Pána o zázrak. Tak bratia a sestry, prehlásme 

v mene Ježiša Nazaretského víťazstvo nad týmto problémom, lebo čo Ocko spojil, démon nemá nárok rozdeliť.  

 
Fotka: časť z listu od Gabriely z ČR, v ktorom nás povzbudila a ak môžem prepíšem, čo stojí v liste: ,,dokážete 

dojmout, nadchnúť, rozplakať a zároveň potom slzy usušiť.“, nakoľko sme práve jej väznicu prišli navštíviť a ohlásiť 

Božie Kráľovstvo. Ďalej by som chcel poukázať na film Amnestia, 

ktorý bol spracovaný ohľadne vzbury v roku 1990 a na ktorý sme sa 

niektorí členovia išli pozrieť do kina. Fotka: z plagátu filmu Amnestia.  

Uvediem pár informácii:  Vzbura vrcholila 28. marca 1990 ráno, keď 

väzni zapálili strechu hradu, k bráne VIII. oddielu premiestnili fľaše s 

plynom a založili pod nimi oheň. Vzbúrenci sa odmietli podrobiť 

príkazom príslušníkov Nápravnovýchovného ústavu. Preto po 6 hod. 

vyjednávania zasiahli príslušníci jednotiek rýchleho nasadenia a 

ozbrojených zložiek Federálneho ministerstva vnútra a Zboru 

nápravnej výchovy. Za 3 hod. zlikvidovali odpor militantných skupín 

odsúdených. Pri zásahu našli jedného mŕtveho väzňa. Materiálne škody 

na objektoch a zariadení Leopoldovského NVÚ predstavovali vyše 27 

miliónov Kčs. Vo väznici v Leopoldove bolo v čase vzbury približne 

2500 odsúdených, z ktorých väčšina bola zaradená do tretej - 

najprísnejšej nápravnovýchovnej skupiny. Z nich si vyše 200 

odpykávalo dlhoročný trest odňatia slobody za vraždu, 170 za 

znásilnenie, 370 za lúpeže, 320 za krádeže veľkého rozsahu.  

 
Foto:Dňa 7.11.DISMAS vybavilo Michala S.(Ega) na Chrenovú k ženám v Nitre a bola to žúrka,akú som ešte nezažil. 

 
Fotky z oficiálnych stránok zvjs.sk : dievčatá tancovali a modlili sa, veľmi pekne ďakujem všetkým. 

 



 
Fotka: časť listu od odsúdeného z Hrnčiaroviec, kde reagoval na NL č. 23 príspevok od Aleny B. z Pezinka, kde napísal, 

že sa bude modliť za úplne uzdravenie celej rodiny a bude v Sobotu pri 24 hod. modlitbách držať aj pôst za ňu. Ako 

som čítal tento list zväčša vždy takúto informáciu pošlem hneď dotyčnej osobe a tak sa aj stalo  a poslal som ju Alenke.  

 
Fotka: z mailu, ktorý bude odoslaný následne do Hrnčiaroviec riadnym listom. Aj takto funguje logistika 

a komunikácia v spol. DISMAS. Pekné svedectvo, že modlitba má moc, ak sa spojí s vierou v Krista. 

 
         Fotka: obálky od odsúdeného z BB - Kráľová. Niekedy som v nemom úžase nad talentami, ktoré máte. Nádhera. 



 
Fotka: vráteného listu, nakoľko bol odsúdený už prepustený na slobodu. Konkrétne s týmto mužom sme sa 

osobne rozprávali 19.10.2019 vo Väznici Belušice ,viď. NL č. 23 a 24. Dňa 24.10.2019 mu bol odoslaný dopis a už sa 

vo väznice nenachádzal. Bol prepustený podľa všetkého na PP. Takéto listy dostávame asi 4 za mesiac. Možno by ste 

sa opýtali, ale to by sme už nikomu neposielali listy. Poviem ti, ako je to: tie 4 mená odsúdených vymazávame z väzníc 

a dávame ich do priečinka prepustení spol. Dismas, ale každý mesiac si dopisujeme priemerne aj s 8. odsúdenými, ktorí 

sa chcú pridať k nám, modliť sa s nami. Zväčša je to už tvoja zásluha, lebo ty si svetlo a oni vidia tvoj život a práve 

preto sa chcú potom pridať, lebo nielen rozprávaš o Kristovi, ale aj žiješ to, čo im hovoríš.  

 
Fotka: časť obálky od vedúceho spol. Dismas v Leopoldove. Samozrejme, že aj hlása, ale najmä žije. Má proste 

skúsenosti. Veď aj vy píšete, že niektorí hovoria, že žijú s Kristom, ale svojimi skutkami ho popierajú. Tit1,16 

A tu je už názorná ukážka, teda jedna z možností, ako sa pridávajú odsúdení do spol. DISMAS. 

 
      Fotka: časť listu od odsúdeného Romana,ktorý nám napísal na základe hlásania Daniela a jeho života vo väznici. 

  
Fotka: Soňa V. s Košíc dostala darček tričko Dismas   Fotka: čítanie listov, dnes ich prišlo 8 a každý jeden je unikátny. 



 
Fotka: časť obálky od Gaba, ktorý napísal na vrch obálky: ,,Pre toho, kto drží tento list...ktorí sa namáhate 

a ste preťažení..“ Práve to sme riešili s Marošom (na predchádzajúcej strane, ako sa čítajú listy, je v strede na fotke) 

a presne to sa ho dotklo. Presne do jeho situácie! Hebr4,12  Aj ty čítaj Božie slovo a bude k tebe hovoriť Ocko. Krása, 

ďakujem ti Pane. Brat On je teraz pri tebe a hovorí: Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím. Buď silný a udatný!  

 
Fotka:1. časť listu z Detenčního ústavu Brno, reakcia na modlitby chvál s LCH a evanjelizáciu spol. Dismas 

v NLč.23. Kto nevie prečítať, tak píše o tom, že keď nie je pod vplyvom liekov, ktoré mu dávajú , nakoľko sa nachádza 

v Detenčnom ústave tak sa modli. A skúšal nájsť nejaký pádny dôvod, aby nemusel veriť, ale opak sa mu stal. Teda , že 

uveril v Krista a pomohlo k tomu aj tvoje svedectvo a dotyk nášho Ocka. Rim10,17 * 1Kor15,17 * Hebr11,1 

 
Fotka:2. časť listu z Detenčného ústavu Brno, kde píše, že v živote nestretol ľudí s takou vierou, ako u ľudí v DISMASE. 

Braček, ďakujem Pánovi, že o nás takto povzbudzujúco píšu. Povedal by som len jednu vec, čo vnímam, že mi Pán 

 dáva do srdca. Gal6,7 „Čo človek zaseje, to bude aj žať. Ale jedným dychom dodávam. 1Kor3,7 „A tak ani ten, čo 



 sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast.“ Amen! Bratia, buďme v pokore a v bázni pred Pánom. 

Viete, prečo sa mi teraz ľahko píše NL? Lebo toľko svedectiev a životných udalostí môže utvárať len Duch svätý. 

A preto mi odpusťte tí , ktorých dopisy som neuverejnil, ale ozaj sú to poklady ako napísal Marek v NL č. 21: 

 
Fotka: z NL č 21, nie je krásne čítať to, čo má v Božích očiach nesmiernu cenu - ako zlato na tomto svete? Preto 

ďakujem za každý dopis! V sobotu 9.11. som bol pozvaný na jedno kresťanské stretnutie, kde sa išiel pozerať: 

,,Oktagon“ – čo sú zápasy v klietke. Musím povedať, že som o tom nevedel a takéto veci už dávno nesledujem. Ako 

som sa dozvedel o čo ide, nebol som z toho nadšený, že to kresťania idú pozerať. Poviem aj prečo. Mám také malé 

svedectvo ohľadne týchto krvavých športov. Predtým, ako som bol obrátený, tak som holdoval a trénoval aj ja Kicbox, 

K1 a pravidelne som chodieval na takéto podujatia na Slovensku. Ako som našiel Pána, zanechal som to, samozrejme, 

z toho dôvodu, že toto nie je cesta Krista, ale cesta šampióna - to, aby sme sa bili medzi sebou a robili rozrtržky, 

nenávisť, pýchu a podobné vlastnosti, ktoré nie sú zlučiteľné s Božím Kráľovstvom. Keďže som vedel, že sú 

majstrovstvá Slovenska v Nitre v K1 a ja som šiel práve vtedy do NR, začal som nad tým rozmýšľať. Bolo to presne 

18.6.2016 v sobotu, viem to, preto lebo si píšem denník. A ako sa mi vtláčala táto myšlienka do mysle, tak som 

rozmýšľal, ako si ju ospravedlniť. Obliekol som si evanjelizačné tričko, že tam budem hlásať. Opak sa stal pravdou 

a ja som po hodine, lebo viac som tam nevydržal, vyšiel odtiaľ preč a bol som úplne prázdny. Ukážem vám kúsok 

z môjho denníka: ,, Poobede sme išli Hoferovi a potom, že idem na chvíľu na majstrovstvá v K1 v NR a keď som odtiaľ 

prišiel do auta, tak som bol úplne prázdny. Normálne som nemal slovo, myšlienky mi chýbali a bol som taký prázdny, 

že nepôjdem ani svedčiť do Beckova , lebo som cítil, že nemal by som tam, čo povedať ako keby mi Pán nedal slovo a 

bez neho to nedám, lebo som zistil, že svedectvo je len o Ježišovi a len jeho moc a sláva, on rozhoduje.“ Tak vidíš, ešte 

aj do Beckova, čo je kláštor, kde sa robia raz za mesiac modlitby za uzdravenie a práve v ten deň som tam mal ísť 

svedčiť o Dismase a úplne si pamätám ten pocit, ako keby som stratil niečo cenné, niečo som síce nevidel, ale len cítil. 

Prázdnotu. A až po dlhých modlitbách po ceste do Beckova a činení pokánia, mi zasvietilo svetlo na mojej ceste 

a mohol som ísť svedčiť. Tak a teraz sa vrátim k sobote 9.11.2019, nechcel som tam ísť a nechcel som chlapcov, hneď 

vybaviť – odmietnuť, tak som nepovedal odpoveď. Skôr ako budem pokračovať, podelím sa o jednu skúsenosť, ktorú 

som vnímal od Pána, od toho roku 2016 až po dnes. Ak si bol na niečom závislý, ak si bol tomu otrokom (drogy, 

alkohol, automaty, ale aj menšie cigarety, káva, nejaký šport), proste niečo bez čoho si deň nevieš predstaviť..., tak 

keby ťa zavreli na 3 dni do kaplnky, ako máš napr. vo väzení a máš tam WC a vodu, mohol by si sa tešiť na krásny čas 

s Pánom. Ak si ale závislý napr. na cigaretách, tak o hodinu ti príde myšlienka, že si musíš zapáliť, alebo vypiť kávu...,  

je to jedno, ale je to niečo, čo ťa zväzuje a nie si slobodný. Môžeš mi povedať, že čo je tvoja „káva a čo cigarety“. 

Tu je svedectvo Jožka Štrbavého s NL č21, viď fotka nižšie: 

 
Ďalej ti poskytnem ďalšiu odpoveď práve na toto svedectvo ohľadne cigariet a podobných ,,menších“ závislostí : 

 
Fotka: časť listu od Roberta ohľadne cigariet, kde dáva za pravdu J.Š. a píše o tom, že ak sa nevzdáš cigariet, keď si 



 zavretý, tak budeš mať vonku s tým o veľa väčší problém. A to musím potvrdiť, lebo dvaja členovia Dismasu, čo sú 

vonku a neprestali fajčiť za múrmi väznice, majú nielen problém s cigaretou, ale sú náchylní padať aj v iných 

oblastiach. Najhoršie na tom je to, že to bagatelizujú. Neuznajú si to, pripomína mi to silne ducha ľudí zavretých 

v kriminále. Určite ti doporučujem prečítať NL č. 20 str.4, kde Jožko Šiška opisuje ako jeden ods., ktorého prepustili 

stratil vieru a vydal sa na chodníky bez Krista a bez rodiny. NIekdy mi príde, že oni ani nestratia vieru , len podľahnu 

tomuto svetu resp. pokušeniam , žiadostiam, ktoré im svet a okolie dáva , výmenou za život v Božom Kráľovstve. 

Tak a teraz sa vrátim na začiatok a to ohľadom ,,Oktagonu“ – zápasov v klietke. Lebo to bola vec o ktorej som hovoril 

a museli sme si to vysvetliť, aby každý pochopil o čom to je. Nakoniec som v sobotu išiel aj ja za chlapcami pozerať: 

,,Oktagon“, ale bolo to iné ako v roku 2016 na zápasoch v NR. Viete v čom? Tento krát som to nechcel ja, nepotreboval 

som to, bolo mi jedno, či tam pôjdem. Vysvetlím: napr. opýta sa ma niekto „chodíš aj do šenku (pabu)?“ Odpoviem, 

že „áno,“ ale poviem ti, že tam nechodím kvôli tomu, aby som pil, lebo ja nepijem, ale kvôli tomu, že keby tam nejdem, 

tak sa nestretnem s tými ľuďmi, ktorí tam sú. A preto, ak ma zavolajú, tak idem, Najdôležitejší je úmysel a žiť 

v pravde, povedz si: „Čo je dôvod, že tam idem, Alkohol? Alebo to , že sú tam ľudia, ktorí potrebujú počuť Krista a ja 

im svojím životom a slovami, môžem ukázať cestu?“ Poviem to inak, ak si zapáliš a nefajčíš, tak to netreba riešiť, ale 

ak si na tom závislý, tak to je problém. Lebo cigarety nemá v šuflíku Boh, ale diabol (šampión), chápeš? To ti nepredáva 

Kristus, ale kŕmiš iného pána a preto si závislý. Dobre, poďme ďalej. Ako som išiel 

pozerať: ,,Oktagon,“ tak sa pýtam Pána prečo tam vlastne idem? A počas tých pár 

bitiek, ktoré som videl som povedal dvakrát prehlásenie, že tento a tento vyhrá! Prvý 

súboj Boráros (SK) vs Brito (BRAZILIA)  Ten Brito, ako išiel do klietky, mal stále 

na krku ruženec,  normálny ruženec a ako sa vyzliekol, tak na ramene mal ruženec 

vytetovaný (nepodporujem tetovania, ale mal ho tam) a ako išiel do klietky, tak sa 

prežehnal, pekne pomaly. Verím, že to bolo od srdca a predstavte si, že cca za 1 

min. vyhral. Cítil som to. A predstavte si, ako dobojovali, tak mu išli na konci na 

znak víťazstva zdvihnúť ruku a vtedy, ako mu ju zdvíhali, tak s druhou rukou si 

klepol (ukázal s prstom na hruď), potom spravil gesto s rukou, že nie a ukázal na 

nebo. Toto spravil min. 2 krát. Ukázal, že nie on vyhral, ale za neho bojoval Boh. 

Fotka: Brito na ramene má spomínaný ruženec a aj na krku. Nemyslite si, nemám 

tieto veci rád, 

ale verte, že 

Ocko si z každej 

negatívnej veci 

ako je napr. 

tetovanie, boj, väzenie, choroba... spraví nástroj, 

aby sa oslávil. Chápeš? Potom boli veľké reklamy 

o zápase storočia. Pozeral som na tom, že zápas 

storočia a tam bol Sk proti ČR a musím povedať, že 

mi  to je jedno, lebo môj brat je ten, čo má v srdci 

Krista, a preto som vedel, že vyhrá Brito (Brazilia), 

namiesto nášho Slováka Borárosa. No a ako to stále 

opakovali, tak tam bol Végh - na strane SK a Vémola - terminátor ČR, ktorý neprehral už 4 roky a oproti Vegovi mal 

1,3 kurz pričom Végh mal 4. Kurz, čo 

ukazuje na to, že to pravdepodobne určite 

prehrá. Ako som už písal nesledujem to už 

z dôvodu, že to chem, ale dôvod to malo ako 

vídim v tom aby som to napísal do NL. 

Pokračujme teda a ako pristupoval Végh, tak 

sa prežehnal a pobozkal si biceps. Pozeral 

som na to, čo robí a až ako sa vyzliekol 

spozoroval som, že nemá skoro žiadne 

tetovanie na sebe, ale na pravom bicepse mal 

a to bol práve ten biceps, ktorý pobozkal a na 

ňom bola tvár Krista. Vtedy som tiež bez 

udania dôvodu povedal, že to je jasné, ten 

zápas vnímam, že vyhrá Végh. Predstavte si 

bratia , že práve tou pravicou dostal cca 4 krát 

po tvári a posledná Vemolu - terminátora vypla. Bol Offline tiež po cca 1 min.. Tak aj tu som videl, že si Ocko ozaj 

použije aj takýto šport, aby sme nemali výhovorku, že sme nepoznali Boha (Rim1). Tak dúfam, že som ťa nepohoršil, 

ale ja takéto veci vnímam inak, keď je jeho nasledovník.  Fotka: na pravom bicepse má vytetovaného Krista.   



 Ďalej by som dal príspevok, ktorý napísala PaedDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD: 

,,Som riaditeľka občianskeho združenia Maják nádeje, ktoré pôsobí v Košiciach a je 

zamerané na pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi od roku 2010. Od roku 2015 

sa individuálne venujem aj sprevádzaniu odsúdených pomocou listov a návštev vo 

väzniciach na Slovensku. Vnímam, že ma Pán volá do služby ľuďom na okraji 

spoločnosti - najmä tým, ktorí sú na tom najhoršie. Tým, ktorých opustila rodina, 

priatelia a stratili všetku nádej. Sprevádzam 17 väzňov listami - medzi nimi sú ženy, aj 

muži - mladí, aj starí. Väčšinou dlhé tresty, aj doživotné. Vnímam, že cestou nie je 

odsúdenie väznených - cestou je ponúknutie nádeje. Verím, že spoločenstvo DISMAS je 

odpoveďou na moje úprimné dvojročné modlitby - ako túto službu realizovať. Už viac 

rokov vlastne robím to, čo členovia Dismasu, len som o Vás nevedela.:-) Pán je dobrý:-

) Vďaka za Vás a za Vaše modlitby“ Fotka: Soňa ako píše listy väznením. Ja k tomu 

dodám len toľko, že Soňa je už našou členkou a je to nádherné, ako Pán vzbudí úmysel 

v srdci, túžbu slúžiť a nakoniec nás spojí, aby sme boli jednotní a silnejší pre Božie Kráľovstvo.  

V Trnave sa začala ďakovná novéna k Panne Márii, ktorá trvá 9 dní a členovia spol. Dismas tam boli zastúpiť 

aj naše spoločenstvo. Po sv. omše prišla za nami jedna matka a pýtala sa na naše spoločenstvo. Tak, som jej vydal 

svedectvo o tebe. 

 
        Fotka: spol. DISMAS v Bazilike sv. Mikuláša v TT      Fotka: časť plagátu s programom a namaľovaným obrazom.       

Novéna v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša je každoročne príležitosťou na duchovnú obnovu a zároveň aj pripomenutím 

si mimoriadnych historických udalostí slzenia obrazu Trnavskej Panny Márie, ktoré siahajú až do roku 1663. Vtedy 

bola Trnava na príhovor Panny Márie zachránená pred tureckými vojskami, 21. novembra 1710 opäť na jej príhovor 

prestal v meste pustošiť mor. Na pripomenutie si týchto udalostí sa v Trnave slávi deväťdňová pobožnosť. Obraz Panny 

Márie dal namaľovať ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate v roku 1585 z Ríma do Trnavy. Je 

kópiou ikony z kláštora sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme, ktorú podľa tradície namaľoval evanjelista sv. Lukáš. 

 Spol. Dismas bolo pozvané dňa 14.12.2019 na natáčanie programu Úsmev ako dar, ktorý bude odvysielaný v 

RTVS na Vianoce, teda 24.12.2019.  Ako aj minulý rok, tak aj tento rok sme vďaka Egovi „prepašovali“ do televízie 

aj Lámačské Chvály s pesničkou: ,,Ja verím.“ ,, I belive.“ Som veľmi rád, že aj na takomto mieste môžeme zažívať 

Božie Kráľovstvo a spolu ho budovať. 

 
      Fotka: Incheba Bratislava 14.11.2019 pri zvukovke (nácviku) Úsmevu ako dar v Bratislave. Nakoľko tam nebol pri 



 nácviku Ego, tak ho zastupoval Stotník v strede. NA pravej strane sú Lámačské chvály a na pravej strane sú deti členov 

 spol. DISMAS ako zbor. Neskutočné veci sa dejú braček. 

Ešte jedna vec, ako sme boli v Inchebe, 

tak sme mali spoločnú časť aj s Egom 

a Braňo zobral gitaru,začal chváliť Boha 

chválami. Celou Inchebou sa ozývala 

Chvála Bohu a celé sme to museli 

premodlievať (viď fotka). Poviem ti, že 

v ten deň boli mimoriadne útoky od 

šampióna, ale on musí ustúpiť pred Jeho 

menom! Predtým, ako sme išli do Bratislavy tak som dostal informáciu, 

že ma tam bude čakať člen spol. DISMAS, ktorý je už vonku v civile, ale 

stále ho dobieha minulosť, ktorú mal, keď nasledoval šampióna. Pracuje 

v Inchebe a bol pri natáčaní. Pracuje, ako hovorí aj viac ako má , ale zato 

si zarobí. Osobne som rád, že zarába a aj keď chodí unavený z práce, ale 

ako hovorí, nemá čas na iné veci, ktoré robil pred pár rokmi.  Fotka: na parkovisku Incheba Bratislava, kde som mu 

dal aj darček - čierne tričko spol. DISMAS. Myslím si, že bol rád a osobne som cítil, že bojuje, ale verím, že sa nevzdá. 

Cesta to nie je ľahká, ale správna. Dt 29,19-20 poviem ti, že každý deň sa rozhoduješ, ale my sme sa už rozhodli, tak 

ti žehnám vytrvalosť a vernosť. Už je vonku, ak sa nemýlim 6 mesiacov. Tak sa aj za neho modlime bratia.  

 
Fotka: časť listu od Eriky, ktorá vníma veci ako väčšina z nás nielen vo väzniciach, ale aj vonku. Citujem: ,, 

keby som sa  aspoň z polovice chovala tak , ako to káže  BIBLIA, dnes by som tu nebola.“ Je prvýkrát vo VT.  

 
Fotka: časť listu ods. z Leopoldova, ktorý píše o Biblickej škole práve v tomto ústave. Píše o prekážkach, ktoré 

čakali pri stretávaní sa krúžku na doživotných trestoch. Ale viem, že Pán ich pripravoval na veľké veci a preto ich aj 

cvičil, aby prežili aj v tých najväčších bitkách a obstáli nakoniec, aj keď budú už sami. Tak ako teba. Pozrite sa na to, 

ako krásne to Pán zariadil: 3 roky trvalo toto vyučovanie, toto povzbudzovanie. Raz do týždňa 1 rok, potom raz 

mesačne, raz za 3 mesiace a nakoniec nepravidelne. To čo niektorí z Vás zažili pri osobnom stretnutí a svedectvách 

u teba vo väzení, tak oni mali každý týždeň po 2 hodinách. Chápeš? Teraz na konci dní dostavajú už len inštrukcie, ako 

bojovať v predných líniách. Majú skúsenosti, špeciálny výcvik, nacvičené všetky bojové taktiky a dokážu prežiť. A vieš, 

čo mám pre nich špeciálny bonus? 1Tim3,14 * Flp2,24 * Zjv3,11. Viete, čo to pre nich znamená?  

Slovo na záver: Lk5,31-32 Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať 

spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“ 

9.11.v sobotu som do modlitieb, mimoriadne, pridal úmysel za exorcistu Matúša Marcina, nakoľko bol napadnutý 

šampiónom v podobe vážnej choroby. Preto bratia, či je to Marcin, alebo tí, ktorí bojujú v predných líniách, nutne 

potrebujú duchovné krytie. Ďalej dňa 23.11.2019 v Sobotu bude oficiálny úmysel: milosť odpustenia (v rodinách 

väzňov a u obetí TČ). Dňa 30.11. bude oficiálny úmysel: milosť obrátenia pre väzňov a personálu väzníc. 
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