
PBJK (Pochválen buď Ježiš Kristus) drahý brat v Kristovi,  
Na úvod, by som ti chcel napísať jednu vec, ktorá sa mi stala, keď som otváral jeden dopis od člena Dismasu a brat 

v Kristovi - Marek mi povedal, že to je pekné. A viete čo tam bolo, na obálke bolo napísané slovo, slovo ktoré buduje. 

A ja ťa chcem teraz hneď na úvod požiadať, ak by si náhodou písal list, skús mi napísať na prednú stranu a aj na zadnú 

stranu obálky Božie slovo, alebo úryvok od svätých. Buď ho napíš, alebo vystrihni a nalep. A teraz sa pokúsim povedať 

prečo. Vtedy Marek povedal: „Predstav si koľko poštárok, cez koľko rúk to ide a oni si môžu aj takto čítať Božie slovo. 

Pravé o tom to je. My nerozhodujeme koho sa Pán dotkne, aj takýto malý apoštolát si Pán môže použiť cez teba. Som 

rád, že nás Pán miluje a dáva nám aj novú službu pre blížnych. Chváľme ho. Takže napíš, ak sa ti bude dať na prednú 

aj na zadnú stranu, alebo nalep úryvok z Božieho slova, poprípade z cirkevných Otcov, ktoré dostávate v NL.  

 
Foto: list od Braňa, poďakoval za zverejnené tel. číslo. Osobne môžem povedať, že mi už viacerí vraveli (aj vonku 

ľudia), že obdivujú Jožka, pretože dal na seba kontakt a je ochotný riešiť situáciu, keď človek víde von. Je to záväzok. 

Povedal by som to tak, že Jožko, ako som už písal minule v NL, pomôže od ubytovania, cez prácu až po spoločenstvo, 

ktoré ti bude vyhovovať. Samozrejme, že ma skontaktuje a v blízkom období, ak Pán dá ťa aj navštívime, resp. pozveme 

na obed, alebo na nejaký festival a pod. Nemusíš sa báť, že tam budeš sám. Na takom festivale alebo konferencii bude 

vždy viac ľudí zo spoločenstva Dismas.  

Ešte by som napísal niečo o téme spoločenstvo. Najdôležitejšia informácia o spoločenstve je to, že spoločenstvo 

bezpodmienečne potrebuješ.Sk2,42 Spoločenstvo je vlastne stretávanie sa kresťanov za účelom prehlbovania viery 

v Krista. Šampión bude robiť všetko preto, aby si v spoločenstve nebol. Chce ťa nechať izolovaného, samého, aby ťa 

v pravú chvíľu (čo budeš sám a v depresii, alebo len sa budeš nudiť) vybavil na rôznych žiadostiach, na ktorých si bol 

závislý. Chápeš? Potrebuješ niekoho blízkeho z okolia, kto bude pri tebe stáť a modliť sa s tebou a pod.. Poviem to tak, 

že ak chceš kráčať s Kristom ďalej, potrebuješ aj miestne spoločenstvo, ktoré reálne funguje a má aktivity. Samozrejme, 

že si spoločenstvo môžeš vybrať. Väčšinou v každom meste je viac spoločenstiev.  

Posielam ti aj názvy spoločenstiev  podľa miest (viď príloha NLč.21) nájdi si a preštuduj určite. Je ich mnohonásobne 

viac, ale môžeš si spraviť 

prehlaď o tom, ktoré sú napr. 

v tvojom meste, poprípade im 

napísať. Ak budeš potrebovať 

pomôcť, môžem im zavolať 

resp. napísať a vysvetliť im 

tvoje  špecifické informácie. Pár som pozeral na webe a majú to premakané (krásne), prehľadne spravené stránky. Foto: 

list od Nora ohľadne Hontfestu z 31.8.2019. Ako som to čítal, tak hovorím, ten chlap to píše tak kľudne a predsa je to 

toľko rokov, ale napadlo mi, že niekedy práve väzenie je čas veľkých milosti a priblíženiu sa k Pánovi. Zároveň ešte 

pozdravujem Roba, ktorý písal svedectvo o čistote. Páčilo sa aj tebe? Už vieš, ako ťa môže šampión dostať? Ešte by 

som dokončil myšlienku o milostiach vo väzení, lebo často o tom svedčím z vašich svedectiev, že ste radi, že ste 

odsúdení, lebo inak by si nestretol Krista. Poviem len toľko, ak si to reálne uvedomíš a budeš stáť s Pánom na jeho 

základe 1Kor3,11, tak je čas vyplniť proroctvo nad tebou a to je, že budete mimoriadne púšťaný na slobodu. Abrahám 

čakal, ale veril. A ty máš nádej 1Pt3,15* 1Pt1,21* Hebr10,23* 

Hebr3,6*  Tít3,7* Tít1,2* 1Tim4,10* 2Sol5,8* 1Sol2,19* 

1Sol1,3* Kol1,23*Ef4,4* Gal5,5* 2Kor3,12* Rim15,4 

Dňa 13.a 14.9.2019 sa konali duchovné cvičenie v priestoroch 

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Prišli 

sme zažiť Boží dotyk a vyučovanie o Noemy a Rút, 

o poslušnosti a dôvere v Boha aj v ťažkých situáciách - ako je 

hlad, smrť blížnych a vernosť v každom čase nášmu Bohu. 

Odporúčam si ju prečítať v tichosti celú. Má len 4 kapitoly. 

Niektorí, ktorí ste s Dismasom od úplného začiatku si Gloriu 

pamätáte z Leopoldova, lebo práve ona prorokovala 14.5.2019, 

že odtiaľto sa začne šíriť svetlo. Foto: Gloria Grey od zadu 

fotené a najbližšie k nám je Braňo Letko, ktorý aj prekladal túto 

Kanaďanku.  

Ako sme mali prísť do BA na túto akciu, tak sme doma čítali 

ešte pár listov a jeden bol od ,,kladiva“ z Leopoldova. Písal po asi roku a mesiacoch bojov, ktoré bojoval so šampiónom, 



ale bola tam jedna vec. Predstavte si, že spomenul presne tento silný zážitok s Gloriou, keď bola prvýkrát v Leopoldove 

pred 4,5 roka, keď sa všetko začalo.  

 
Foto: časť listu od ,,Kladiva“ v ktorom minulý týždeň písal o Glorii 

a povzbudenie pre nás vonku.Ako sme boli na vyučovaní Glórie 

Grey, tak sme sa dopočuli správu od Maťa Dunajského, že od nich 

chlapec skákal zo stromu a skočil na plot, kde cez nohu, bederný kĺb 

a až do brucha prenikol kôl tohto plotu. Foto: kus plota na ktorý sa 

Janko napichol. Hneď boli privolaní hasiči, vrtuľník. Práve hasiči 

chlapca vyrezávali s karbobrúskou z plota, následne vrtuľníkom 

dopravili do nemocnice. Ako sa už toto dialo, všetci sme stáli vo 

chvále nášmu ockovi a modlili sa. Moja manželka, ktorá ma službu 

posielania Božieho slova ľuďom poslala cez 100 SMS správ rodinám 

a neskôr sme dostali správu, že chlapček je na sále, kde mu vyberajú 

práve tento predmet z telíčka. Lekári skonštatovali, že nerozrumia 

tomu, ale nebol zasiahnutý žiaden orgán v tele a že bol len jeden 

milimeter od tepny, čo je neuveriteľne! Chvála Ti Pane! Dňa 15.9. v nedeľu sme sa vybrali do komunity Čenakolo 

v Kráľovej pri Senci, s manželmi Michalom S. a s manželkou Luckou, 

viď foto v kaplnke. Dlhší čas sme strávili v rozhovore s vedúcim domu 

Marošom a Michalom (od bratov z ČR) a konzultovali sme podmienky 

a uplatnenie  vstupu niektorých odsúdených, ktorí prejavia záujem práve 

o takýto druh komunity. Foto: Maroš vedúci domu a Matej, ktorý hral 

a svedčil v Sučanoch v divadelnej hre o milosrdnom samaritánovi.  

V krátkosti bolo to tam nádherné, ja už som tam bol 3x a je to čím ďalej 

tým krajšie. V celej komunite sa hovorí po taliansky. Predstavte si, že 

majú 70 domov po celom svete a na SR je len jeden. Je to napr. ako 

misie na Filipínach. 

Poviem príklad ako to 

tam je.Vyšlú sa 

chlapci napr. zo 

SR, ktorí prídu na 

Filipíny a tam 

odchytávajú 

chlapcov závislých 

na drogách 

a ukazujú, ako sa 

dá žiť bez nich, 

evanjelizujú, je 

tam aj rehoľná 

sestrička, proste komunita. Veľké výzvy tam čakajú. Foto: 

spomínané Sučany a milosrdný samaritán: zdroj zvjs.sk : , Dňa 12. 



augusta 2018 navštívili ÚVTOS pre mladistvých Sučany členovia komunity Cenacolo, ktorí prostredníctvom divadelnej 

hry s autobiografickými prvkami zo života jednotlivých členov autenticky zobrazili problematiku života drogovo 

závislých. Prostredníctvom umeleckého stvárnenia sa snažili motivovať k zmene životného štýlu pomocou modlitby, 

práce a priateľstva nielen tých odsúdených, ktorí sú otrokmi látkových či nelátkových závislostí. Záver divadelného 

predstavenia bol obohatený osobnými svedectvami členov komunity Cenacolo o ich boj so závislosťami.“Veľa domov 

je v Španielsku, Chorvátsku a pod.. Všetky domy, žijú z prozreteľnosti. Vysvetlím to:„ z prozreteľnosti“. Proste všetko 

dostávajú od Pána skrze ľudí.Mt6,30* Mt8,26* Lk12,28 Pochopil si to, ako si si prečítal Božie slovo? Poviem príklad 

, ktorý mi povedali chlapci, keď boli so mnou vo väznici pre mladistvých v Sučanoch. Raz nemali toaletný papier 

a mňa, že čo je na tom? Ale oni, keď nemajú toaletný papier, tak si ho nejdú kúpiť, proste skoro nič sa tam nekupuje , 

max benzin. Proste, keď ľudia neprinesú toaletný, tak sú bez neho a raz sa im to stalo. Ale hneď hovorí, ale my sme 

vedeli prečo. Vieš, prečo ho nemali? Lebo podľa ich slov niečo bolo v komunite, čo tam nemalo byť. Robilo sa niečo, 

čo sa tam nemalo robiť a vtedy, ako keby sa  k ním Pán nepriznával. Citujem sv. písmo: ,,odstráňte zlo spomedzi seba“. 

Určite ste to čítali v starom zákone. A takto je to zo všetkým. Ako sme tam prišli, doniesli nám melóny a rajčiny, ktoré 

dopestovali a normálne kráľovsky sa o nás starali. Ukazovali nám projekty, na ktorých teraz pracujú. A predstavte si, 

hrali tam normálne futbalové zápasy. Veľmi pohostinný a milí chlapi, ktorí padli, ale silou modlitby sa pripájajú do 

Božieho Kráľovstva a svojim postojom, prácou a modlitbou sa stávajú aj oni Jesus Army s nami bratia. Foto: kaplnka 

priamo v budove, veľká a krásna, v ktorej sa cca 3x do týždňa koná sv. omša. Všimnite si v strede je obraz Pána Ježiša 

a v ňom je otvorené srdce a tam je Eucharistia. Krása. Majú tam relikvie svätých. Tu sa modlia každý deň ruženec, 

čítajú Božie slovo a počúvajú v tichosti Pána. Samozrejme , že tam majú 6 gitár. Dobre počujete a bubne, klávesy, 

proste všetko. Nič im nechýba, len slová, ktoré mi idú v srdci práve ... to Ty mi chýbaš Bože.... to Ty mi chýbaš 

Bože...Ja som sa od teba vzdialil, ale ďakujem za tvoju milosť, že som sa mohol vrátiť ako márnotratný syn. Lk15,11-

32 . V kľude si nájdi miesto a prečítaj si to, čo ti chce Pán teraz povedať, cez Jeho slovo.  

 
Foto: časť listu od odsúdeného z Plzne. Keď som čítal tento dopis, začal som sa smiať, ako opisoval odsúdený z ČR 

svedectvo, že ,,zapnúť pásy... teď rozjedu“. 

 
Foto: časť listu od odsúdeného z Plzne, kde písal, že ako čítal NL č.18, ktorý on nedostával, lebo do Plzne sa posielal 

len jeden NL do celej väznice. Predstavte si, že ho čítal aj kaplán Blažej pred celým modlitebným zhromaždením. 

 
Foto:  NL č.18, ktorú spomína v liste člen spol. DISMAS z Plzne. Veď žehnali nám všetkým v spol. DISMAS. 



Krátke svedectvo Mareka Zachara:,, Kedy ste priatelia naposledy plakali? Nie, nechcem vás tlačiť do pocitov, 

ktoré sme už prežili. I keď plač nemusí byť len z bolesti, utrpenia ale aj z radosti. V jedno ráno po sv. 

omši, mi brat v Pánovi - Michal hovorí: "choď prosím ťa teraz Jakubovi pre listy od spoločenstva 

Dismas". Bolo to na krok od kostolíka, tak som odpovedal, že dobre, idem. Ako som spravil prvý, druhý 

a ďalší krok, tak som sa veľmi rozplakal. Ešte stále s pohľadom na kríž na kostole sa pýtam: "Pane, 

naozaj som toho všetkého hoden?“ A keď slzy neprestávali, keď som sa približoval k Jakubovmu domu 

to prišlo. "To, čo teraz dostaneš, nebudú listy ale zlato. Aké zlato? S takouto hodnotou prichádzaš, 

takto to je to pred Pánom, lebo ani nevieš akú hodnotu má v mojich očiach každé slovo, každá čiarka 

v týchto listoch, ktorá padne na úrodnú pôdu. Každá veta, ktorá môže zmeniť človeka, ktorý bol mŕtvy a ožil, bol stratený 

a našiel sa ... (Lk15.32) Ďakujme Pánovi lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech je pochválený Pán 

Ježiš Kristus.“  Marek. Žehnám ti braček, aby si pochopil, čo tým Marek myslel. 

Sv. omša za Dismas v mesiaci Október bude 24.10.2019, dostávam viac listov, ale málo 

kto mi dá informáciu, či vôbec ste dali aj vy odslúžiť sv. omšu u teba v ústave. 

Dňa 2.10.2019 ak Pán dá. idem svedčiť do internetového Rádia Mária. 

Príspevok Lucky Malíkovej, členky spol. Dismas: „Na sviatok Povýšenia kríža som si bola uctiť 

v mene bratov a sestier spoločenstva Dismas relikviu Svätého Kríža v dedine Sokolovce pri 

Piešťanoch. Počas sv. omše i pobožnosti odzneli krásne čítania (Nm21,4c-9; Flp2, 6-11; Jn3;13-

17). Oslovila má i táto veta: “Lebo drevo kríža prinieslo radosť celému svetu.” 

Svedectvo  Jozefa Štrbavého: PBJK! Drahí členovia spoločenstva Dismas a všetci, ktorí 

NL čítate! Po prečítaní NL č. 20 sa mi od radosti zvýšil tep a v srdci som cítil vďačnosť, za moje vypočuté modlitby a 

prosby, aby aj iní písali svedectvá do NL. Týmto chcem aj poďakovať J. Šiškovi, M. Krajcovi a pedagógovi M. 

Libantovi.  V krátkosti sa vyjadrím ku každému svedectvu . Jožko, z vlastnej skúsenosti viem, o čom píšeš, lebo som 

vonku už cca 13 mesiacov a pár dní.  Každý človek má rôzne pokušenia. No najviac ich má ten, kto je veriaci a snaží 

sa žiť sviatostný život a podľa Biblie. Toho chlapíka R. K. nepoznám, ale viem, že sa iba riadil tou otrepanou frázou - 

" teraz mi zostáva sa už len modliť. "No a po prepustení opäť vystriedal  "úzku bránu za širokú bránu a priestrannú 

cestu "  (Mt 7 , 13 - 14), lebo priestrannou cestou sa dá ísť BEZPEČNEJŠIE A RÝCHLEJŠIE - ale do záhuby. Práve 

modlitba má byť na prvom mieste a nie na poslednom . K svedectvu pána pedagóga Michala Libanta len toľko, že aj 

ja som bol v ten deň v kaplnke, keď Peter toto svedectvo hovoril. Ľahko sa väzňovi hovorí, že ak sa dostane vonku, 

zmení svoj život k lepšiemu. Horšie je to aj dokázať  Niečo podobné je, keď povie, že už nefajčí a nepije kávu  Áno, 

keď je zatvorený a nič nemá. Čiže z núdze robí cnosť!  Ale nech mi to povie a dokáže vtedy, keď bude mať  v skrinke 

niekoľko kartónov cigariet a 3 kg. kávy. Tento malý test ti ukáže, či si na fajčení a káve závislý. Čo sa týka závislostí 

iba jedna je neškodná a je potrebná. A to je závislosť na BOHU - JEŽIŠOVI KRISTOVI, na BOŽOM SLOVE a na 

MODLITBE . (1Tes. 5 , 17)  Najviac ma povzbudilo svedectvo Michala Krajca. Všetkým obvineným a odsúdeným 

prajem, aby sa osobne presvedčili o existencii a dobrote nášho OCKA a to vypočutím ich- hoci aj tajných modlitieb. 

Hlavne takých, ktoré sa nedajú nijako vedecky vysvetliť. Už som spomínal, že doma som necelých 14 mesiacov . 

Napíšem vám  môj časový harmonogram dňa. Tí, ktorí si ma pamätajú, vedia, že som vstával cca o  4- tej hodine a  do 

budíčka som sa modlil . O tom by mohlo hovoriť aj veľa referentov, ktorí v noci chodievali kontrolovať cely a vídavali 

ma pred budíčkom sedieť na posteli. Teraz vstávam o 3-tej hodine a do 4-tej sa modlím každodenné modlitby. 4 - 4³⁰ 

ruženec, ktorý vysielajú aj na Lumene. Od4³⁰ čítanie  Biblie, hygiena, raňajky a príprava do 

práce . O 6 -tej hodine idem na sv. omšu . 7- 7¹⁵ idem do práce a tam som (do) kedy treba. A 

keďže už nie som vo výkone trestu - nemusím ísť do postele o 22⁰⁰. To ani nejdem písať. O 

všetkých zvádzaniach  a pokušeniach šampióna veľmi dobre viem a preto som telku vyhodil, 

na rádii počúvam len kresťanské stanice, v aute a na YouTube worshipovú a gospelovú hudbu, 

kázne a prednášky. Cez víkend sa snažím ísť na nejaké chvály , alebo do rôznych 

kresťanských spoločenstiev. Minulý týždeň som bol v Seredi v spoločenstve GOEL. Ak mám 

možnosť, tak pri svedectvách hovorím aj o našom spoločenstve DISMAS . Boli by ste veľmi 

prekvapení, keby ste vedeli, koľko ľudí nás už pozná. Hovorím aj o sobotných 24 hodinových 

modlitbách, že sa modlievame za spoločné úmysly - za rodiny , LCH a iné skupiny, 

spoluodsúdených, personál ÚVTOS, politikov a celkovo za obyvateľov Slovenska. V GOELi 

nás jeden z vedúcich – Mirko vyzval: "Teraz sa ideme modliť za predstaviteľov mesta a za 

obvinených a odsúdených, aby spoznali JEŽIŠA KRISTA a aby sa čím skôr vrátili domov a 

prišli k nám do spoločenstva. " Toto je ďalší dôkaz, že BOH  koná a mení srdcia nielen 

odsúdeným , ale aj civilistom . Priznávam , že v tej chvíli som mal v očiach slzy . Marek, (na  fotografii ten nižší) mi 

povedal, ze v NL je ich plagát. Pri rozhovore som sa dozvedel, že patrí do tímu organizátorov Žatvy v Trenčíne ☺  Z 

GOELu posielam aj fotografie  BŤŽ+ . K tomuto svedectvo len dodám, že nech ti to šampión nezoberie tým, že si 

budeš myslieť ,že sa Jožko chváli, čo všetko robí a ešte poučuje teba, že nemáš piť kávu ,alebo cigarety. Ide bratia o 

to, že on vie, že sa netreba klamať, lebo vonku to, čo sme z tohto sveta neodstránili nás môže prevalcovať. Reálne 

môžem povedať, že ak sa nedokážeš vzdať cigarety vo väznici ,tak budeš mať silný problém vydržať útoky šampióna 



v pokušeniach a žiadostiach. Preto hovorím máme sa mu klaňať v Duchu a pravde(Jn4,24), neklamme si bratia Boh 

vidí do srdca. Ak to tak robíš, raduj sa je to na povzbudenie, ak nie tak ťa to slovo usvedčilo a zahoď to, popros Pána 

a vykroč. On sa už postará. Nehovoríme, že to nebude boj. Boj prestane až po smrti, ale ty si Jesus Army! Ži to, čo 

hovoríš a rozprávaš. 

Dňa 21.9.2019 bol DISMAS pozvaný na Sobotný program Cliptime prepojený s národným pochodom za život, 

preto aj myšlienka ktorej sa chceme venovať je: ,,Za najmenších z nás”. 

Chceme sa stretnúť s vami, mladými, a spoločne ,,snívať o Slovensku 

plnom úcty k životu. Snívať o krajine kde vládne dobroprajnosť, 

vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť.” ako znie vízia Národného 

pochodu z a život. Cliptime je čas stretnutia mladých, aby sme spoločne 

mohli budovať jednotu, napriek našej rozdielnosti. Je to čas, kedy sa 

môžeme stretnúť s otcami biskupmi a vidieť živé spoločenstvo cirkvi. 

Fotka: Pozvánka, ktorá bola upútavkou na Facebooku. Fotka nižšie 

z anfiteárta v Rači v sobotu pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. Pekný 

čas chvála Pánovi. Uvedomil som si, aké je dôležité vyučovať o Božej 

pravde našu mládež, ktorá je mimoriadne dôležitá a kľúčová. Kde my 

končíme, kde my máme latku najvyššie, tak oni na tých hodnotách 

začínajú. Chápete? Keď ja som mal ich roky, nevedel som zo svätého 

písma skoro nič, ale oni áno.  Modlíme sa za nich, je to naša 

zodpovednosť a radosť. 

 
Svedectvo Básnik Daniel Hevier a jeho účasť na pochode za život:“Toto je moja účasť na Národnom 

pochode za život, toto je moje svedectvo, toto je svedectvo dieťaťa, ktoré sa nemalo narodiť. Bolo to asi koncom 

mesiaca marca roku 1955. Pred gynekológom stála mladá žena Štefánia a lekár jej potvrdil, že je naozaj tehotná 

(voľakedy sa hovorilo v požehnanom stave, ale v tejto ordinácii určite nie.) Namiesto gratulácie jej však striktne 

prikázal, že TO si musí nechať zobrať. Mal na to dôvody, moja mama mala ťažké poškodenie obličiek (vtedy sa 

hovorilo ľadvín). Neprichádzalo do úvahy, aby rodičku, pardón pacientku, vystavili takému ťažkému riziku, že pri 

pôrode príde o život alebo že sa narodí poškodený jedinec. Sme uprostred päťdesiatych rokov, len nedávno dozneli 

popravy ľudí, väznili sa kňazi a rehoľníci, kradla sa pôda roľníkom, zatvárali sa politickí väzni. Aj medicína bola 

ideologická. Kto by odmietol očkovanie, dopustil by sa sabotáže na socialistickom zdravotníctve. Lekári-

gynekológovia nemali možnosť výhrady vo svedomí, buď uskutočňovali potraty, alebo ich prinajlepšom preradili za 

obvoďáka v zastrčenom regióne alebo išli k lopate.  V takýchto kulisách doby moja mama povedala statočne: NIE. Ja 

si to dieťa nedám zobrať. A tak som sa narodil. (Mimochodom, po mne ešte moja sestra a naša mamička sa dožila 

požehnaných 60 rokov, posledných 15 s dlhotrvajúcou rakovinou.) Aj plod, ktorý dostal meno Daniel, sa narodil bez 

poškodenia, ak len nerátame zvýšenú hyperemocionalitu vedúcu k umeleckej tvorbe Celý život som zasvätil tvorbe pre 

deti a mládež. Ročne uskutočním množstvo besied, väčšinou v preplnených telocvičniach. Keď som to tak rátal, tento 

rok som sa mohol stretnúť asi so 6000 deťmi. A teraz sa dozvedáme, že počet potratov u nás klesol na 6024. (Počet 

usmrtených pri nehodách bol 229, počet zavraždených 67). A detí 6024. Úžasný úspech, však? Namiesto desaťtisícov 

detí príde o život len niečo vyše 6000. To je 20 plných telocviční na dvadsiatich školách v dvadsiatich mestách, ku 

ktorým som sa prihováral tento rok. Je to možno plný štadión detí, ktoré vytvorili tú úžasnú atmosféru na Slovane. Je 

to celé mesto Gelnica. Celá Gelnica detí nežije. Zabili sme ich. Pardón, pripravili sme ich o dar života. Ešte stále tvrdé? 

Tak dobre: nedovolili sme im narodiť sa. Nazvime to, hocijako, eufemisticky umelé prerušenie tehotenstva, vždy je to 

to isté: dokonalé a dokonané prerušenie života. Isteže, lekári dnes už majú možnosť nevykonávať túto činnosť. Ale 

prečítajte si rozhovor s gynekológom Matúšom Chudom, a uvidíte, aké vlčie vzťahy medzi nimi panujú. Keď som písal 

libreto k Povolaniu pápež, mnohé repliky sme museli kvôli času vynechať. Ale jeden citát Jána Pavla II. ostal: “Za 

každou vinou ženy treba vidieť muža.” Za každým týmto zúfalým činom ženy (a nehovorte mi, že zbavenie sa daru 

života nie je výrazom zúfalstva) treba vidieť našu vinu, vinu spoločnosti, vinu blízkych, ktorí sme jej v tomto 

rozhodovaní nepomohli prikloniť sa na stranu života. Dnes odsudzujeme barbarstvo Sparťanov, ktorí usmrcovali 

nedochôdčatá, pohoršujeme sa nad kanibalizmom. Usmrcovanie našich detí je kanibalizmom tejto “kultúry”. Raz sa 

budú naši vnuci a pravnuci (ak im dovolíme narodiť sa) hanbiť za civilizáciu, ktorá dovolila, ktorá nezakázala 

usmrcovať novoprichádzajúce životy, ktorá dobrovoľne odmietala Boží dar života. Toto je moje svedectvo, môj postoj 

a názor, moja účasť na Národnom pochode za život. Podpísaný Daniel Hevier, ktorý mal možnosť narodiť sa.”        



Dňa 22.9.2019 bol kľúčový deň, nakoľko dnes čakali všetci, či sa kresťania zmobilizujú a ukradnú si zo svojho 

komfortu a prídu do Bratislavy podporiť ,,ŽIVOT“. Ozaj celé rodinky, celé zástupy spoločenstiev, biskupi z celého 

Slovenska, neuveriteľne množstvo kňazov, strašne moc známych, skoro všetci, ktorí chodia so mnou do väzníc 

navštevovať a povzbudzovať teba vo väzení, 50 000 ľudí, ktorí kričia za život.  

 
Fotka: časť spol. DISMAS na pochode pred hlavným stagom Fotka: pri pochode som sa stretol s Prof. ThDr. ICODr. 

Cyrilom Vasiľom, SJ, PhD. Je to  slovenský gréckokatolícky arcibiskup, pričom 

som mu hovoril o napredovaní spol. DISMAS, nakoľko on sám už Dismas poznal, 

lebo bol na návšteve v Leopoldove a tam mu odsúdený svedčili. Spomenul, list pre 

pápeža, ktorý mu ide podávať odsúdený na fotke z kaplnky v Leopoldove a sám od 

seba potvrdil, že bol odovzdaný. Všetko si 

neuveriteľne pamätal. Fotka: s arcibiskupom 

Zvolenským, s ktorým som sa rozprával vyše 10 min.. Stál pod pódiom a hovoril som mu 

o modlitbách a vašich obráteniach a že niektorí z Vás sú radi, že vo väzení spoznali Ježiša 

Krista. Povedal som mu, že v niektorých väzniciach je len max. 10 odsúdených, ktorí 

reálne kráčajú s Pánom. A on mi nato hovorí, že on to vie, ale vy ste tá soľ-ten kvas, ktorý 

prekvasí celé cesto a soľ, ktorá zakonzervuje mäso pre večný život! Chápeš tomu braček?  

Fotka v ľavo: 50 000 ľudí 

krásne ozaj a ako si 

všimneš, tak si dostal priestor aj Ty, lebo sa hovorilo svedectvo nielen pred toľkými ľuďmi, ale aj v TV LUX si bol, tvoje 

modlitby, tvoje pôsty, tvoje obrátenie, tvoj život. To tam bolo. Ty si Dismas! 

 
Fotka: po pochode som mal ohlasy od ľudí, čo nemohli ísť kvôli chorobe alebo 

starobe, tak boli doma. A môžem ti povedať, že ľudia doma plakali. Na fotke 

vľavo je chlap, ktorý ma po svedectve vyhľadal, aj keď to bolo ozaj ťažké pri 

toľkých ľuďoch, a povedal, že mi veľmi ďakuje za všetko čo robím, lebo on sám 

sedel aj v Dubnici aj v Sučanoch a veľmi mi to chcel povedať. Hovoril, koľko 

odvahy, povzbudenia, sily ísť ďalej s Ježišom dostával pri návštevách 

a svedectvách.. Jeho meno je František Mojžiš a už je na slobode a všetkým 

v Dismase žehná silu 

vydržať tento boj. 

Ďalšia fotka: Pozdrav od odsúdeného z Rýnovic aj pre Teba. 

Určite si to preložil, ale ak nie- ako ja, tak som volal Lukášovi 

z F6 a on mi to prezradil, že je to: ,,Boh s vami všetkými“! 
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