
PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus) drahý brat v Kristovi,  
V utorok dňa 21.1.2020 sme boli pozvaní na päť vyučovacích hodín, aby sme vyučovali resp. svedčili 

o Ockovi, ako On koná v spol. DISMAS. Svedectvá boli zamerané na prevenciu, aby sa tieto dievčatá nedostali za 

múry väzníc, ale aby si uvedomili svoju hodnotu, ktorú dostali ako identitu Božích princezien. Podotknem, že boli 

veľmi disciplinované. 

 
Fotka: (SSOŠ)  Súkromnú stredná odborná škola Gos-Sk v Trnave, počas prednášky o evanjelizácii vo väzniciach 

doplnenými s fotkami z väzníc. 

Do tejto školy som bol pozvaný Marikou - učiteľkou náboženstva v tejto škole. Marika a jej manžel budujú Božie 

Kráľovstvo nielen v TT, ale aj v Prešovskom kraji, kde jej manžel najviac pôsobí a vytvára projekty pre kresťanské 

organizácie na dotácie od štátu, alebo Európskej únie, čo je veľmi záslužné, lebo takýmto spôsobom sa môže 

zamestnať  Rómov v rôznych dielňach a prinášať legálnu a zaslúženú prácu do svojich rodín. 

Svedectvo Mariky po piatich vyučovacích hodinách na (SSOŠ) Gos-Sk v Trnave: 

,, Ďakujem Bohu, že ti dal otcovské srdce. Za to, že vždy nezištne prídeš k mojím žiakom povedať im svedectvo. 

V utorok, keď sme odchádzali autom zo školy, ma začínala príšerne bolieť hlava. Rozmýšľala som, ako sa teraz 

budem venovať svojej rodine. No, ty si ma pri lúčení požehnal olejom. V tom momente ma hlava prestala bolieť a 

prežila som s manželom s deťmi krásne popoludnie.“ 

K tomuto svedectvu by som len dodal, že som sa nemodlil za uzdravenie pre Mariku, len som ju žehnal (znakom 

kríža na čelo): ,,Nech ťa žehná Ježiš Kristus, prikrýva Baránkova krv a ochraňuje Panna Mária.“ A ver mi, že Pán si 

to použije aj pri takej veci alebo probléme. Ja nemám dar uzdravenia, ale verím, že práve o túto skutočnosť sa mám 

s Tebou podeliť. Takéto požehnanie môžeš dávať vždy, keď dávaš krížik na čelo – ráno pri vstávaní, večer pri 

zaspávaní. Predstav si, že máš blízku osobu pred sebou (syna dcéru, manželku, rodinu, kamaráta, priateľku....) 

a môžeš použiť toto kratučké požehnanie, ktoré používame my v rodinke a len to v srdci odovzdaj Ockovi. On sa už 

o to postará, ako sa postaral o Mariku, aj keď som sa nemodlil o uzdravenie, On si toto moje gesto úprimnej lásky 

použil. Bratia, milujte žehnajte. Obzri sa teraz v cele a ak niekoho zbadáš (možno ho ani nemáš rád, lebo ti ublížil 

*Lk6,28 * Rim12,14 * 1Pt3,9), požehnaj ho. A keď je to priateľ, tak mu môžeš spraviť aj znak kríža na čelo 

a vysloviť to nahlas, lebo slovo má v duchovnom svete veľkú moc. Krásne to vystihujú Ježišove slová: ,,Milujte 

svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na 

nebesiach...“ *Mt5,44-45 

Na ďalšej fotke je člen spol. DISMAS - Jaroslav J., ktorý si odsedel 23 rokov v MxSS (maximálnom stupni stráženia) 

bez prerušenia a bol pred 4 rokmi prepustený na slobodu, požiadal o pomoc pri zadovážení nábytku a rôznych 

potrebných vecí pre domácnosť. Nakoľko je Jaroslav už 

dlhodobo našim členom, tak sme sa posnažili a veci mu 

zabezpečili, až na bojler, ktorý sa nám nepodarilo 

zohnať. Spomínal som preto dlhodobo, že je našim 

členom, lebo naše spoločenstvo je v najväčšej miere 

zamerané na povzbudzovanie a návštevu vo väzniciach, 

v osobnej korešpondencie s členmi poza múrov. Píšeme 

to preto lebo niektorí členovia si nás zamieňajú za 

charitu, ktorú síce čiastočne vykonávame, ale na takéto 

projekty nemáme ani dostatok personálu, času a ani 

finančných prostriedkov. A ver mi braček, keď ti 

napíšem, že len málo ľudí, rodín (možno na jednej ruke 

spočítame), ozaj tých, čo obetujú denne čas, talenty a aj 

prostriedky na toto dielo, ktoré je určené pre teba na 

budovanie Božieho Kráľovstva. Tým chcem aj takto 



veľmi poďakovať za to, že sú otvorení na každý dobrý skutok. *2Kor9,8 Samozrejme, že poďakovanie patrí aj tým, 

ktorí sa podieľajú v menšej miere, ale aj za to im stonásobne viac žehnáme, aby mali všetkého dostatok.     Fotka: 

pred bytom Jara, kde prišiel Jožko Š. na preplnenej dodávke. 

V stredu 22.1.2020 sme boli opäť pozvaní do Trnavy, ale teraz to bola základná škola o ktorej som počul, že 

je tam najviac rómskych a problémových detí v okolí. Cítil som sa v nej prijatý, pracovalo tam veľa veselých ľudí. 

Prednášku sme volili viac zameranú na prevenciu a viac žiakov sa prihlasovalo, že majú niekoho zavretého vo 

väznici, zväčša Otca a širšiu rodinu.  

 
Fotka: Základná škola s materskou školou na  ulici Maxima Gorkého v Trnave, kde boli  triedy z ôsmeho a siedmeho 

 ročníka. Mali neskutočne veľa otázok a môžem povedať, že už mali viac informácii o tejto inštitúcie.  

 
Foto: dňa 26.1.2020 sme boli povzbudiť princezné a mladistvých v Ústave na výkon trestu Sučanoch 

 

 
Foto: fotky a popis z článku : https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/rapovy-koncert-v-sucanoch . Ako vidíte, bol s nami aj 

Filip - majster Slovenska a ukazoval svoj talent na bicykli. 

https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/rapovy-koncert-v-sucanoch


Svedectvo od Adama po chválach v Sučanoch: „Chcem sa v krátkosti 

pozdielať o tom ako som prežíval moju prvú službu vo väznici. 

Nevedel som do čoho idem, mal som pred tým bázeň a rešpekt. No keď 

som videl tú radosť, ktorá tam bola, ostal som z toho milo prekvapený. 

A aj teraz po týždni som z toho naplnený a povzbudený, ako tam Boh 

konal. Chvála Pánovi!“ 

Svedectvo majstra Slovenska vo Freestyle cyklistike: „Volám sa Filip, 

mám 21 rokov, som študent a vo voľnom čase sa venujem freestyle 

cyklistike. Je to adrenalínový šport, ktorý pozostáva zo skákania na 

bicykli na špeciálnych tratiach a z predvádzania rôznych trikov vo 

vzduchu ako saltá, otočky atď... .V tomto svedectve by som Vám chcel 

porozprávať o tom, ako sa snažím prežívať všetky oblasti svojho života 

s Pánom a jednou z nich je aj šport, ktorému sa venujem. Tohtoročné majstrovstvá Slovenska sa konali koncom leta, 

no ja by som svoje svedectvo začal o čosi skôr. Tento rok som takmer celé letné prázdniny strávil najskôr prípravou 

na službu a potom slúžiac, ako animátor na Oáze nového života 

(katolícke duchovné cvičenie pre mladých). Rozhodol som sa 

stráviť celé leto službou Pánovi, no v srdci som mal stále túžbu 

súťažne sa venovať jazdeniu. A onedlho mi Pán iba potvrdil slová: 

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a 

toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6,33). Podobne to bolo aj v 

mojom prípade. Takmer celé dva mesiace som sa snažil, čo najviac 

venovať svoj čas Bohu, a tak mi ho už nezostalo veľa na jazdenie. 

Postupne som aj zanechal myšlienku zúčastniť sa Majstrovstiev 

Slovenska, keďže mi bolo jasné, že bez tréningu to jednoducho 

nepôjde. Koncom leta sme sa spolu s mojím bratom Adamom a 

kamarátom Dávidom, s ktorými sme spolu slúžili na Oáze, mali 

zúčastniť stretnutia lídrov Oáz Slovenska, aby sme vydali svedectvo o tej našej. Prekvapením bolo to, že v rovnaký 

víkend bolo naplánované aj prvé kolo Slovenského pohára. Keďže sa konalo v neďalekých Košiciach, rozhodol som 

sa, že do auta pribalím aj bicykel a zúčastním sa teda prvého kola Majstrovstiev Slovenska. Spolu s Dávidom a 

Adamom sme sa teda vydali do Košíc. Išli sme ako tím, nech by to dopadlo akokoľvek, chceli sme aj touto akciou 

svedčiť o Bohu. Deň predtým som sa na trati zľahka rozjazdil a ďalší deň, deň konania závodu, sme už išli naplno do 

toho. Všetci sme sa obliekli do tričiek s kresťanským motívom, aby sme vyjadrili, že sme za Božie kráľovstvo. Chalani 

ma počas rozjazdov podporovali a povzbudzovali a začali sme vychytávať detaily z 

jazdy. Všetko to išlo super, no pred závodom som začal mať pochybnosti, pretože 

postupne prichádzali ostatní súťažiaci, ktorí vonkoncom neboli slabí súperi. Pomaly 

sa schyľovalo k závodu, no nastal menší problém. Nemal som UCI licenciu a 

zaregistrovaný tím na to, aby som mohol pretekať. Situácia vôbec nevyzerala dobre 

a myšlienka na to, že sa zúčastním pretekov sa pomaly vytrácala. No verím, že to 

mal Pán celé takto naplánované a že Jeho vedením sa nám chlapík na registrácii 

rozhodol pomôcť a povedal, že môžem ísť súťažiť za ich tím a licenciu mi dodatočne 

vybaví. Celé to klaplo a ja som o chvíľu stál na rozjazdovej plošine na mojej 

finálovej jazde. Samozrejme, že sme predtým dali s Adamom a Dávidom spoločnú 

modlitbu a verím, že Panna Mária sa za nás prihovárala. Chalani stáli medzi 

divákmi v modlitbe a ja som odjazdil obe jazdy. Nevyšli mi úplne podľa mojich 

predstáv, no nepadol som, čo znamená, že som obe úspešne odjazdil. Sledovali sme, 

čo predvedú ostatní súťažiaci a boli sme veľmi prekvapení, keď sa nikomu 

nepodarila odjazdiť lepšia jazda, hoci tam boli jazdci, čo patria k slovenskej špičke. 

Jazdy sa im nepodarili celé odjazdiť, pretože  počas jazdy padli, no chvála Pánovi 

sa nikomu nič nestalo. Večer bolo vyhodnotenie a my sme s napätím čakali na 

výsledky. Bol to skvelý pocit, keď som skončil ako víťaz prvého kola majstrovstiev Slovenska. Nasledujúce dni sme s 

úžasom chválili Pána za všetko, čo pre nás urobil a ako sa o nás počas celého nášho výletu staral. O niekoľko 

týždňov sa konalo druhé kolo v Bratislave. Toto bolo ešte náročnejšie, keďže trať mala viacej skokov a konkurencia 

bola ešte silnejšia. Boli tam jazdci zo zahraničia a okrem toho veľa chalanov, ktorí na tejto trati denne trénovali a 

mali ju skvele najazdenú. Toto kolo sa konalo v nedeľu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie a počas rozjazdov 

sme ešte stihli odbehnúť na svätú omšu. Zvolili sme rovnakú taktiku ako prvý krát. Opäť sme prišli ako tím v 

evanjelizačných tričkách a pred závodom sa chalani spolu s kamarátkami, čo sa prišli pozrieť, pomodlili za mňa 

modlitbu príhovoru a ja som opäť stál na rozjazde pred svojou finálovou jazdou. Tentokrát som sa rozhodol mierne 

zariskovať a zajazdil som triky, ktoré boli pre mňa nové a náročnejšie a bol som dosť prekvapený, keď mi celá jazda 



vyšla, tak ako som chcel. Ešte väčšmi sme boli 

prekvapení, keď sa znova nikomu nepodarilo 

odjazdiť lepšiu jazdu, hoci tam boli domáci 

jazdci, ktorí mali trať perfektne najazdenú a už 

počas rozjazdov tam predvádzali náročné triky. 

Taktiež tam boli skvelí zahraniční jazdci, ktorí 

ale nemohli odjazdiť finále, pretože nedostali 

jazdeckú licenciu. Pán sa opäť za nás priznal a 

opäť som stál na stupni víťaza! Pomaly, ale isto 

to začínalo vyzerať tak, že sa stanem majstrom 

Slovenska pre tento rok, keďže už ostávalo iba 

posledné kolo v Šuranoch. V Šuranoch sme 

postupovali presne tak isto, naše tričká, 

spoločná modlitba pred závodom a išiel som na 

to. Pamätám si ešte slová, ktoré mi Dávid pri 

modlitbe povedal: „Prosím Ťa Pane, aby 

dnešok slúžil aj na Filipovu pokoru.“ Tentokrát 

situáciu zhoršoval dážď a jazdci spolu s organizátormi váhali, či závody nezrušia, keďže mokrá trať bola šmykľavá a 

nebezpečná. Nakoniec sa odhlasovalo, že sa pôjde jazdiť. Ja som vo finálovej jazde spravil drobnú chybu a skončil 

som tentokrát na druhom mieste. Podľa celkových bodov bolo ale jasné, že už skončím ako majster Slovenska, a tak 

som si v ten deň odniesol domov víťazný pohár. Samozrejme tento pohár sa snažím nebrať ako svoje víťazstvo, ale 

ako svedectvo toho, že Pán chce napĺňať naše túžby. Stačí sa mu odovzdať, a keď my sa priznáme za neho, tak aj on 

sa prizná za nás! Tento čas bol pre mňa dôkazom toho, že Boh nie je niekto, ku komu sa obraciame len vtedy, ak 

máme nejaké ťažkosti, ale niekto s kým sa oplatí naplno prežívať každý deň.“+ BŤŽ. Filip L. 

Práve cez víkend 24-26.1.2020, keď sme  boli navštíviť Sučany, tak sme boli pozvaní aj na Duchovnú obnovu pre 

Úsmev ako dar, ktorý zastrešuje skoro všetky detské domovy na Slovensku. Boli tam prítomní aj riaditelia domovou, 

hostia z Anglicka, ktorí prednášali o Otcovom srdci a aj vzácny hosť J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. 

Foto z Rodinkova - Miesto prijatia pre rodiny: kde sme s Braňom (LCH) a Jogom (riaditeľ Úsmevu ako dar) svedčili 

o Dismase biskupovi Haľkovi. Prednášajúci boli  Manželia Vicki a Robert Hoxar pochádzajú z anglického 

Liverpoolu. Majú dve dospelé dcéry a štyri vnúčatá. V čase, keď vlastnili 

hotel, „Božou náhodou“ sa v ňom konal seminár Otcovo srdce. Táto udalosť 

zmenila smerovanie ich životov a neskôr sami začali cestovať s touto službou. 

Postupne sa Slovensko stalo jedinou krajinou, do ktorej sa rozhodli 

prichádzať a slúžiť. Toto hovoria o sebe oni sami: „Naše životy zmenilo 

stretnutie s Otcom v roku 2005. Potom, ako sme prijali jeho lásku, chceme ju 

odovzdávať ďalej. Precestovali sme mnohé krajiny Európy, aby sme šírili 

posolstvo, že Boh je milujúci Otec, ktorý chce, aby jeho deti prijali jeho lásku. 

Navštívili sme všetky časti Veľkej Británie, Nórsko, Fínsko, Lotyšsko, Poľsko, 

Chorvátsko a Holandsko. Vidíme, že sú obnovené vzťahy v rodinách a 

manželstvách. Srdcia sú uzdravené, keď sa vyrovnáme s bolesťou minulosti. 

Zlé návyky už viac nemajú silu kontrolovať naše životy. Ľudia sú oslobodení 

zo závažných problémov - ako alkoholizmus či drogová závislosť. Keď ľudia 

spoznajú, že sú vrúcne milované deti Boha Otca, ich prežívanie života sa 

zmení. Vyriešia sa problémy s autoritou, odíde pocit osamelosti, napraví sa 

nízke sebavedomie a udeje sa ešte veľa iných zmien. Sme nesmierne 

požehnaní ovocím a veľmi povzbudení tým, čo Otec robí na Slovensku. 

Modlíme sa, aby ste aj vy prežili život premieňajúce stretnutie s vaším 

milujúcim Otcom.“ Dodal by som k tomu už len toľko, že skoro celý život 

boli v Anglikánskej cirkvi, ale asi pred 5 rokmi konvertovali do katolíckej cirkvi.  Foto: Vicki a Robert Hoxar 



 

 
Foto: tiež v Rodinkove vo chvíli, keď sme sa vrátili zo služby v Sučanoch a ešte sme poslúžili rodinám počas večere, 

kedy im Dávid zarepoval (úplne v pravo v červenej mikine je aj Filip). 

Toto svedectvo, ktoré ti chcem teraz sprostredkovať sa ma neuveriteľne dotklo. Preto som poprosil Pavla, aby som 

mohol kúsok týchto zázrakov, ktoré na príhovor 

blahoslavenej Anky Kolesárovej robí Ježiš 

Kristus na Slovensku a už aj v zahraničí. 

Svedectvo Pavla Hudáka, kňaza, ktorý 

zastupuje, ak sa to tak dá povedať, blahoslavenú 

Anku Kolesárovú (mučenícku čistoty) tu na 

zemi: ,,Keď sa človek zjednocuje s Bohom, dejú 

sa Božie veci. Zostúpi milosť z neba a Ťa zavlaží, 

ako suchú zem. Toto robí Boží Duch, že to všetko 

oživuje. Keď bola slávnosť Blahorečenia Anky 

Kolesárovej, napísali mi ľudia, zopár ľudí sa mi 

ozvalo, že zažili zázrak. Počas slávnosti, keď sa 

odhalil obraz Anky Kolesárovej, keď padla 

látka, v tej chvíli boli uzdravení. Zatiaľ len traja 

dali vedieť. A ja verím, že ich je veľmi veľa, len 

mlčia, lebo sa hanbia o tom hovoriť. Sú 

vystrašení, ale postupne sa mi ozývajú. Lebo sú 

uzdravení zo zneužívania a kto by chcel o tom 

hovoriť? Keď mlčí o tom 10, 20, 30 rokov, 40 a 

mlčí a sa bojí o tom hovoriť. Bojí sa sám pravdy a sú uzdravení z týchto vecí. A boli na slávnosti v tej chvíli uzdravení 

ľudia. A to je tá milosť. To sa udialo. Že tá pani mi povedala, že spadlo na ňu 5 kvapiek vody priamo počas slávnosti 

na štadióne. Päť hovorí. Jedna na jednu ruku, druhá na druhú ruku a tri do krku padali. Manžela sa pýta, čo to je, 

prší? Však je horúce slnko. Ale čo vidíš? Kvapky. A toto sa udialo. Ja som sa modlil, to isté. Päť kvapiek sĺz, ktoré tak 

isto zasiahli človeka. A znova päť. Lebo päť rán má Kristus. Päť rán žiarivých, oslávených. Aby sme Kristovými 

ranami boli uzdravení. Nie Ankou. Ona je taká maličká. Ona tak behá a prosí: „Ježiško pomôž, lebo to sú moji 

kamaráti.“ A prosí, urob dačo a ona tak dranká pekne, viete chodí. A Ježiš má na ňu slabosť tiež, lebo sa obetovala. 

A viem, že ju má veľmi rád, ja tiež, je to taký otcovský vzťah. Preto viem, že sa dejú milosti. Jedna pani bola vo svojej 

izbe, ďaleko od štadióna a bola uzdravená zo zneužívania. A hovorí, zrazu prišla k nej Anka a vošla do bytu, 

duchovne prišla k nej a ju objala. Ona bola v šoku, lebo slávnosti veľké a pri nej stojí Anka v bielych šatách. Mala 

korunku na hlave a asi 12 rokov. Máme asi 5 popisov a ju rovnako opisujú. Má korunku z bielych kvetov zo 

sedmikrások na hlavičke. A má prsteň na ruke. Hovorí, že Ježiš jej daroval prsteň. Je živá, akčná, veľmi jemné pekné 

objatie a krásna vôňa sa šíri. Potom prišiel Ježiš a tej žene doniesol jej dieťa potratené. Pri zneužívaní počala 

bábätko v 12tich rokoch. Od 9r. bola zneužívaná, v 12tich počala bábätko. A potom mala potrat. Anka jej dala tú 

maličkú dcérku, ona ju vystískala a odovzdala Ježišovi, ostal pri nej a bola uzdravená. Napísala krásny list, nádherný 

list. Tak sa dotýka nebo zeme a robí zázraky. Je to dokázateľný zázrak? Dievčatá, čo boli zneužívané, zažili milosť. 

To isté, prišla Anka, zažili objatie, Ježiš ich objal a mi napísali zaujímavú skúsenosť. Najprv mi jedna napísala, že je 

šokovaná, že bola u svojej gynekologičky a zistila, že je fyzicky opäť pannou. Pritom roky sa jej venuje. Ona vie, že 

v 15.tich mala potrat. Ona všetko o nej vie. Ale jednoducho nechápala, ako je to možné. Pýtala ju, tak mi to napíšte 

do karty. Nenapíšem. Lebo to veda nepozná. Že opäť panna. Ale potom mi píšu ďalšie a ďalšie, že opäť panna. Nie 

jedna, ale možno sedem ich je zatiaľ. Ale aj posielajú lekárske správy. Dokonca napísali na žiadosť otca Pavla. Viete 



aká to je radosť pre dievčatá, čo boli zneužívané? Že im Boh vrátil dar panenstva. Že niektoré majú už deti, už 

porodili aj deti. Pretože ona bola nevinná, ona bola čistá. Prečo to vlastne im dáva Ježiš? Je džentlmen, je taký milý, 

pozorný. Vie, že ona bola zneužitá, keď bola maličká a že ona to nechcela a on ju tak súkromne blahorečí. Lebo 

hovorí svätý Augustín, že žena, čo bola zneužívaná, je mučeníčka čistoty. Je mučenica. Ona celý život žije nočné 

mory, jej sa to vracia nemá to zabudnúť, že bola zneužitá. A ľutuje že prežila. Taká žena, čo bola vo vojne zneužitá 

vojakmi, že doteraz ľutuje, že prežila. Ony si vytrpeli. Ony si zaslúžia blahorečenie. Keby sa dalo, všetky blahorečiť. 

Všetky blahorečiť. A Ježiš robí zaujímavú vec. On ich súkromne blahorečí. On im dá dar panenstva. Ona ide zošalieť 

od radosti. Poslednýkrát v modlitbe ďalšie dievča. Je to lekársky dokázateľné? Máme tu lekárov...Povedzte svoj 

názor na to...Je toto zázrak? A stalo sa to. To nebolo, že náhodou, zrejme,... Ježiš uzdravuje, nebojte sa prijať ten dar 

a stane sa. Uzdravuje každého, kto túži po jeho láske. Bohu je všetko možné. Aj milujúcim Boha.“ 

Braček, ako som počul, že vo viacerých prípadoch zneužité ženy boli opäť panny, tak len plačem, aký dobrý je 

Ocko, lebo On sa stará!  

Dňa 30.1.2020 sme boli navštíviť dve 

väznice: Prešov výkon väzby a Prešov 

otvorené oddelenie. 

Foto pred väznicou Prešov VV: zľava Dodo, 

Janči, ja, Rasťo, Paľo a Martin. 

Tu by som ti chcel sprostredkovať krátke 

svedectvá z dvoch Prešovských väzníc, teda 

Prešov VV a Prešov OO : 

Svedectvo  Paľa (hral na kachone): „Bolo to 

prvýkrát, kedy som bol slúžiť vo väznici. Už 

keď sme vošli do basy, tak tam bolo cítiť inú 

atmosféru. Začali sme hrať a modliť sa a celý prvý rad, čo sedel oproti nám bol úplne iný ako ostatní, oni pozorne 

počúvali celú dobu. Najviac ma dostalo, keď Michal začal rozprávať svedectvá a ja som sa pozrel na jedného z 

väzňov, ktorý sedel hneď pri mne a mal slzy v očiach. V tom momente som začal plakať aj ja, ale nechcel som to 

úplne dať najavo. Modlím sa za tohto väzňa a verím, že Boh si k nemu už cestu našiel.“ 

Svedectvo  Rasťa V. (gitara a spev):  „Do basy som šiel slúžiť už po druhýkrát, no bolo to po prvý raz, čo som hral 

sám spolu s Palim. Moment, ktorý ma najviac dostal, bol hneď na začiatku. Začali sme hrať a mne sa tisli slzy do očí. 

Bolo mi tých chlapov veľmi ľúto. Hlboko som si uvedomoval, že tí, čo sedia pred nami sú tu celé dni zavretí, 

nepoznajú okolitý svet a my “z vonku” sme im prišli poslúžiť, prišli 

sme im priniesť živého Ježiša.“ 

Svedectvo Doda Zachara: „Celý program (chvály, modlitby, 

ohlasovanie a svedectvá) boli precitnuté Božou milosťou. 

Odsúdení prišli a myslím, že netušili, čo ich čaká. Boli prekvapení, 

no hlavne počúvali. Občas slza vyšla nielen mne, ale aj na tej 

druhej strane. Zvlášť na chlapoch v prvom rade - myslím, že tam 

nesedeli náhodou, bolo vidieť, že sa ich to dotýka. Stačilo 60 minút 

a mám z čoho žiť celý rok. Nech je to na chválu a slávu tebe 

Pane!“Jožko Šiška ako vždy medzi tým ako sme mi išli za 

odsúdenými do Prešovskej väznice navštívil kresťanov v Čičave 

a odovzdal im darčeky. Foto: V Čičave pri 

preberaní charity. Dátum sv. 

omší: najbližšia bude 7.2.2020.  

Akurát , keď som končil písanie NL tak mi 

prišla MMS od Matus Uriga, Chrobacik: , kde 

bola fotka s Ústie pri Orave . Seminár pre 

mladých.  Foto: Braňo svedčí o DISMASE. 

Vzadu na plátne je fotka zo zvjs.sk doživotné 

tresty v BB.  
Stretnutie DISMASU je 8.2.2020 

v sobotu v kláštore v Beckove na 
modlitbách za uzdravenie. Čo sa týka 

výročia 5 rokov, tak s najväčšou pravdepodobnosťou by malo byť stretnutie práve v Beckove 16.5.2020. 
Dňa 15.2.2020 v sobotu bude úmysel: za voľby 2020, dňa 22.2.2020 v sobotu bude tiež úmysel: za voľby 2020.  

2.2.2020         Boh Ťa žehnaj drahý brat v Kristovi - BŤŽ +        Newsletter č.30 


