PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus), drahý brat v Kristovi,

Foto: Dňa 13.5.2022 sme boli pozvaní do Trnavy do spoločenstva mladých od kapely RODS, ktorá bola s nami slúžiť
vo väznici v Želiezovciach a v Banskej Bystrici - Kráľovej, aby aj v spoločenstve počuli, ako Boh koná vo väzniciach.
Hora Butkov, pútnické miesto, dňa 14.5.2022 počas 7. výročia založenia väzenského spol. DISMAS:

Foto:, všetci na kolenách sme sa modlili s Egom a Braňom Letkom za teba. Foto: svedectvo vydal aj špeciálny pedagóg
z väznice v Hrnčiarovciach.
Foto: Marek Zachar
na pódiu, kde sme
rozprávali
o jeho
prvom vstupe do
väznice v Leopoldove.
Foto: Dávid Janočko,
kresťanský reper.
Komentár
na
facebookovej stránke
spoločenstva Dismas
od
Martiny
V.:
„Ďakujeme, že sme
mohli s vami tento nádherný deň stráviť. Krásna, silná krížová cesta, chvály, svätá omša, svedectvá v priateľskej
slobodnej atmosfére. Buďte požehnaní a toto požehnanie nech sa cez vás, vaše rodiny, šíri naďalej a ďalej ...
“

Foto: na pódiu Janko Blana

Foto: členovia Erik P., Braňo Bočák, Janko Bublavý

Foto: spoločná fotka Božích Bojovníkov divízie DISMAS s Egom a Lámačskými chválami.
Čakáme aj teba!
Príspevok Marty B.: „Ďakujem za pozvánku na krásnu púť na horu Butkov so spoločenstvom Dismas. Bol to pre mňa
nádherný čas strávený v prítomnosti nášho milujúceho Boha a našej drahej matky Panny Márie. V srdci som mala
veľkú túžbu ísť aspoň na čas do ústrania prírody, kde sa dá silno prežiť prítomnosť Boha. Mali sme ísť s kamarátkou
autom, ale ochorela jej mama, tak som sa rozhodla, že
pôjdem vlakom do Ladiec a odtiaľ peši na Butkov. Podľa
internetu to mal byť kúsok cesty, ale cesta s mojou
boľavou nohou bola nekonečne dlhá. Nevadí, povedala
som si, obetujem to na odčinenie urážok, ktoré sa
dostávajú
Božskému
Srdcu
Ježišovmu
a
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Kúsok pred
cieľom mi zastavilo auto, v ktorom boli dvaja naši bratia
z Dismasu. Títo milí chlapci ma odviezli a rezkým
krokom kráčali, aby stihli krížovú cestu so
spoločenstvom.
Ja som bola
unavená z cesty, tak som išla pomaly a krížovú cestu som si urobila sama, podľa
citátov sestričky Faustíny, ktoré boli napísané na jednotlivých zastaveniach.
Všetka únava odišla a prežila som naplno v intimite, len ja a On, čas strávený
so svojim Spasiteľom na krížovej ceste. Program bol veľmi silný, úžasné
svedectvá , sv. omša, chvály a konečne som naživo videla spievať Ega. Dojala
ma jeho pokora, láska k Bohu a obetavosť slúžiť Bohu, skrze týchto ľudí, ktorí
boli mŕtvi a ožili skrze nájdenie cesty k Bohu. Videla som ľudí dojatých, ktorí
sedeli neďaleko mňa a prvý krát počuli o obrátených väzňoch, len škoda že sa
o tejto púti nedozvedela verejnosť a nemohlo ich preto prísť viac. Ja sama som
silno pociťovala prítomnosť Božiu a veľmi na mňa pôsobilo aj veľké množstvo
relikvii svätých. Foto: Deduško, ktorý ma zastavil po svedectve a chcel mi
povedať, že sa mu to strašne páčilo a že takéto niečo ešte nezažil a moc plakal.
Reakcia z Čiech na 7. výročie: „Jsem Bohu moc vděčná, že jsme se nakonec k
naší farnosti Lidečko a k vám mohli připojit. Manžel má totiž po úraze, takže
musel zůstat doma a já mám chronickou boreliozu, takže i běžný den je pro mě
někdy velký boj o žití. O to víc jsem si vážila, že jsem to s pomocí Boží zvládla a dojela i s dětmi sama autem :). Moc
jsem tam chtěla být, už kvůli Luďkovi Martincovi, se kterým si dopisujete a já vnímám, jak ho Bůh přes vás a vaše
duchovní vedení, proměňuje. To místo samo o sobě je požehnané, moc rádi tam jezdíme a už se těším, až tam jednou
vezneme i toho Luďka. Díky moc za vaši službu druhým, poděkujete prosím za mě i vaší manželce, protože bez ní by to
nebylo takové jaké to je, ať vám Hospodin ve všech směrech žehná.“ Ako vidíš, tak aj v chorobe a rôznych prekážkach,
v ktorých žijeme, sa dokážeme spojiť, zabojovať a spolu sa pozdieľať. To je obrovská odmena.

Časť listu od Petry z Anglickej väznice Send: „Pokoj s vami, moji bratia a sestry, píšem vám tu z Anglicka. Sme od
seba ďaleko, ale blízko v
mojom srdci a nikto mi vás
nezoberie, tú lásku a
milosť, ktorá je z nášho krásneho Otca. Ďakujem, ...a som plakala, že ste na mňa mysleli a poslali darčeky! Ďakujem
Všetko je krásne a cítim sa, že som vo sne a anjelikovia sa mi ukázali. Pýtam sa seba jednu otázku, či si to zaslúžim?
Ty sa modlíš na kolenách za mňa? To keď čítam v tvojom liste, cítim pokoj, lebo viem čo ty a tvoji robia je z Otca. On
sa ukazuje v tom, ako sa chováte. Vy ste anjeli! Ja som ukázala vašu knihu ostatným ženám, ktoré sú kresťanky a sú
hladné za Ježiškom. Keď nosím náramok od Vás so slovami „JESUS IS MY SAVIOR“, ženy sa pýtajú, od koho to máš?
Sa im to páči a tiež chcú taký náramok.“ Výborný spôsob evanjelizácie.

Príspevok Jožko Technik dňa 15.5.2022 v nedeľu (foto upravuje mikrofón pri mne): „Modlíme sa v Hájičku pri
VEĽKÝCH KOSTOĽANOCH. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru,
ktorý zúril v celej krajine. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice
chotára, farnosti, a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie
mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili
sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Narodenia
Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto… A tak sa aj stalo. Postavili
kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Teraz sa
tu modlíme my za naše úmysly." Aj na tomto zázračnom mieste sme boli vyzvaní
na vydanie svedectva o sile modlitby aj s rodinkou, ktoré sa vysielalo aj online.
Jedna pani mi potom povedala, že moc za vás ďakuje.
Foto: obrovský ruženec vytvorený z balónov vznášajúci sa k nebu a na každom
jednom balóniku je napísaná prosba alebo poďakovanie do neba k Ockovi od
detičiek. Aj ty si tam na jednom balóniku, konkrétne „ktorý sa za teba krvou potil“.

Foto: kapela RODS, väznica Želiezovce Oficiálny zdroj: https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/koncert-v-uvtos-zeliezovce :

„Dňa 8. mája sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce uskutočnil koncert kresťanskej kapely Puer Dei.
Kapela v poslednom období prešla generačnou výmenou, podstatne omladla, jadro však ostalo nezmenené. Lákadlom
koncertu bol kresťanský rap v podaní Dávida Janočka (foto nižšie), známeho aj pod umeleckým menom “Puer Dei”.
Ľudia ho poznajú nie len ako rapera, ale aj evanjelizátora. Členovia skupiny Puer Dei sú súčasťou spoločenstva
Dismas, ktoré pôsobí v slovenských väzniciach od roku 2015 až dodnes. Spoločným menovateľom ich skladieb je
kresťanská tematika a duchovné posolstvo ich piesní. Po dlhšej odmlke spôsobenej protiepidemiologickými opatreniami
odsúdení radi privítali možnosť kultúrneho vyžitia aj takouto formou, koncert mal u nich veľký úspech.“

Časť listu od Mikuláša z väznice v Sučanoch (viď foto): „Ďakujem aj v mene všetkých chlapcov, ktorí sa zúčastnili
na sv. omši a vystúpení vašej
skupiny v našom ústave 1.5.
Priznám sa, že počas chvál mi až
išli zimomriavky po tele. Veľkým zážitkom bolo pre mňa počuť pani, ktorá krásne zaspievala responzóriový žalm.
Myslím, že ten čas strávený s Ježišom a s vami bol pre nás balzamom pre duše, keď často sa stretávame tu na oddieloch
alebo aj v médiách s nadávaním, planými rečami a negativizmami. Ďakujem Pánu Bohu a Matke Božej.“
Príspevok Juliany Habovštiakovej ako reakcia z väznice v Sučanoch: „Michal, veľká VĎAKA! Pri čítaní tohto listu
mi vyhŕkli slzy. Aká neskutočná sila Božej dobroty a lásky! Ďakujeeem moooc! Koľkokrát nevieme ani, ako si nás Pán
Boh použije – nás, nehodné nástroje, často neladiace... Veľmi Ti ďakujem za tú milosť vidieť tváre trpiacich, tváre
plné utrpenia, tváre plné nádeje... za ten dar byť blízko tým, pre ktorých sú všetci blízki vzdialení... Ďakujem za toto
úprimné svedectvo, ktoré svedčí o túžbe žiť s Kristom! V jednej piesni spievame: "Je to veľká milosť, je to veľká
láska, keď dokážeš aj v utrpení povedať: vďaka Pane! ...ak dokážeš niesť kríže
iných na pleciach, počkáš si v bolestiach a predsa s láskou hľadíš na
blížnych... " Ďakujem! Určite mladým odovzdám a sú tiež boli povzbudení,
keď som sa ich pýtala, či by ešte šli, tak mi dosvedčili, že áno. Sú vďační za
túto skúsenosť. A keď im prečítam tento list, o to viac...
Nech sa Ti darí v tejto krásnej misii a čokoľvek pekné a povzbudivé máš,
môžeš poslať, potešíme sa! Veľa Božích milostí a požehnania!
Obálka a časť listu od Antona z väznice BB – Kráľová (viď foto): „Na
úvod tohto listu teba a aj celú tvoju rodinu pozdravujem a veľa
modlitieb od nášho Ocka pre vás vyprosujem. Dnes už je nedeľa
a ja ti píšem tento list. Ďakujem ti za tvoje povzbudenie, ktoré si
mi v liste napísal. Potešilo
ma to a zahrialo pri
srdiečku. Strašne ma aj
potešil pozdrav z U.S.A. od
sedemročnej Alondri, ktorý
mi rozbúchal srdce a
priniesol slzy v očiach. Aj
teraz keď píšem tento list,
tak plačem. Prepáč za tieto
slová, ale je to tak.“
Vo štvrtok 19.5.2022 sme
sa vydali k našim bratom

do Českej republiky do väznice v Rapoticiach. Na palubu boli za odmenu prizvaní modlitebnici Mirka D., Kosák.
Priznám sa, že som bol veľmi milo prekvapený a stala sa mi aj tá vec, že nakoľko sme v Rapoticiach neboli ešte za 7
rokov, teda sme boli tam prvýkrát a nevieme, či sa tam ešte dostaneme, tak aj vystúpenie Ega sme museli skombinovať
aj na formu evanjelizácie, teda svedectiev. Očakával som, že poviem max. jedno slovo, že to moc v tejto atmosfére
s Egom bude maximum, čo sa mi podarí povedať, ale opak bol pravdou. Boli dva vstupy po dvoch svedectvách. Chvála
Pánovi boli ľudia dotknutí a pustili Ducha Sv., aby konal. Za mňa nádherný čas a ako to Ocko-Boh zmanažoval, bolo
super. Ešte by som dodal jednu udalosť z väznice a to bolo vyjadrenie zástupcu riaditeľa, podplukovníka, ktorý mi po
ukončení vystúpenia povedal, že za 23 rokov svojej služby nevidel, že by počúvali takto nejakého príslušníka.

Oficialny zdroj: https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-rapotice/clanky/detail/koncert-pro-odsouzene:
„RAPOTICE 26. května (VS ČR) – Dne 19. května v návštěvní místnosti Věznice Rapotice vystoupil se svým
představením slovenský rapper EGO. Koncert se konal pod záštitou slovensko-českého vězeňského společenství Dismas
a zúčastnilo se ho 80 odsouzených. Ústup koronavirové pandemie umožnil v rapotické věznici uspořádání ojedinělé
akce. Osmdesáti odsouzeným se dostalo vítané změny v každodenním stereotypu, když se mohli zúčastnit koncertu
slovenského rappera Michala Straky, známého pod uměleckým jménem EGO. Celá akce proběhla pod patronátem
slovensko-českého vězeňského společenství Dismas, v jejímž čele stojí bývalý příslušník vězeňské služby na Slovensku
Michal Libant, který v pauzách mezi písněmi promluvil k odsouzeným v duchu jejich hesla „Navštíviť, povzbudiť,
pomodliť.“ Príspevok od kolektívu bratov z vyhnanstva v Rapoticiach, ktorí nám poslali list(viď foto): „Zdravíme
EGA a společenství DISMAS Chtěli jsme touto formou poděkovat za koncert, který jste pro nás uspořádali, zde ve
věznici Rapotice. My všichni níže podepsaní z oddílu F1, jsme byli z celého vystoupení nadšení a moc jste nás v naší
situaci povzbudili, dali jste nám pocit, že
nejsme úplně ztracení a společnost to s
námi nevzává. Po čas celého vystoupení
jsme se cítili opět slobodní a dostali jsme
od Vás naději, že se můžeme změnit. Vaše poselství pro nás bylo pochopeno, máme šanci, každý z nás může začít znovu
a dokázat sami sobě, že na správnou cestu není nikdy pozdě. Motivaci, kterou jste nám předali, udržíme v sobě a snad
někteří z nás dokáží najít dostatek síly na změnu, být trochu vděční a snažit se pomoci svému okolí a tím i sami sobě.
Moc děkujeme za čas, který EGO a Vaše společenství DISMAS obětovalo a prosíme pokračujte, má to cenu. Děkujeme“
Príspevok od Mirky D.: „Dňa 19.5.2022 som mala tú česť navštíviť väznicu v českých Rapoticiach, kde sme boli
navštíviť našich bratov. Očakávala som, že budú skôr smutní, keďže sa nachádzajú vo vyhnanstve. Opak bol však
pravdou a na moje veľké prekvapenie všetci boli vysmiati a ochotní so všetkým pomôcť. Radosť, ktorú zo seba
vyžarovali úplne pohltila aj moje srdce a po odchode domov som sa cítila úplne naplnená touto radosťou a pokojom,
ktorý vo mne pretrváva až doteraz.
Osvedčilo sa to, čo mi od detstva
hovorila moja teta a to, že Radosť
Rozdávaním Rastie. Božie slovo,
ktoré sa hlásalo zasiahlo srdcia
všetkých prítomných a malo veľký
ohlas, veď ako inak sú to predsa
Jeho slová ☺. Na záver len dodám,
že som šťastná, že som mohla
stráviť pár chvíľ v tak výbornej
spoločnosti. Máme šťastie, že Vás
máme! “
Foto: väznica v Banskej Bystrici
21.5.2022 v sobotu po birmovke
s biskupom Rábekom a Ľubošom,
kaplánom, ktorý je veľmi horlivý.

Foto: kresby A4 formát od Daniela z Leopoldovskej väznice

Foto: kresba od Miloša z väznice BB

Foto: väznica Sučany so zborom z Tvrdošína. Oficiálny zdroj: https://www.ordinariat.sk/sia-lodato-gesu-cristo/
Príspevok od Braňa
Letka
z návštevy
Lámačských chvál vo
väznici
v Leopoldove
(foto pred bránami
Leopoldovskej väznice
dňa
25.5.2022):
„Priatelia, z Božej milosti
sme ako LCH boli otcom
Rasťom
pozvaní
do
Leopoldova.
Na
doživotnom sme sa stretli
s bratmi. Mali sme spolu
čas chvál a svedectiev.
Zdieľali sme sa o tom, čo
Boh robí, potom sme sa stretli s menšou skupinou odsúdených v osobitnom režime a modlili sme sa spolu s nimi za
odovzdanie života Ježišovi Kristovi. Poobede sme sa v kultúrnej miestnosti stretli odsúdenými z rôznych skupín, medzi
ktorými bolo množstvo bratov zo spoločenstva Dismas, s ktorými sme radostne chválili Boha a ďakovali za nádej, ktorú
máme v Ježišovi. Veľmi ďakujeme Bohu, že sme sa mohli s vami stretnúť. Bolo to povzbudenie po dvoch rokoch, chvála
Pánovi.“ Oficiálny zdroj: https://www.ordinariat.sk/51536-sk/lamacske-chvaly-v-leopoldove/
Dňa 26.5.2022 sme po dlhých 7 rokoch priniesli modlitbu chvál aj do Justičného paláca, teda do väznice v Bratislave.

Príspevok Matúša Šoku (na fotke vpredu): „PBJK, bratia a sestry,
som veľmi rád, že sa môžem zdieľať s vecou, o ktorú sme sa dlho
modlili a konečne sa naplnila. Vo štvrtok 26.5 sme konečne navštívili
otvorené oddelenie a väznicu v Bratislave. Veľmi ma povzbudila
odvaha dievčat, ktoré šli prvýkrát do väznice a hoci nevedeli, čo ich
tu čaká, tak smelo prišli. Samotný čas s odsúdenými nám veľmi rýchlo
prešiel, sv. omša, sviatok nanebovstúpenia Pána, eucharistia,
svedectvá a chvály. Verím, že Pán si použije našu poslušnosť a ochotu
a prinesieme ovocie aj v tejto väznici.“ Pri tejto väznici sa stotožňujem
s Matúšom, že Pán si použije najmä poslušnosť, ktorú sme, verím,
naplnili a nedali priestor opici. Chcem ti povedať, že veľmi dôležitá
je poslušnosti k autorite a čítame to u všetkých svätých.

Foto: maľba od Peťa 80x40 cm z väznice Banská Bystrica
Foto: maľba od Roberta-Júdu z Leopoldova
Príspevok Maroš Sýkora (viď foto): „PBJK bratia a sestry, dňa 27.05.2022 som pod záštitou našej farnosti v
Hlohovci zorganizoval a uskutočnil 2. ročník evanjelizačného duchovného
koncertu nielen pre budúcich birmovancov, ale i pre mladých a dospelých pod
názvom „Dotyk Boha“. Počas koncertu boli spievané chválové žalmy gospelovou
skupinou Junity a vydávané svedectvá, ako Boh koná v živote
ľudí za múrmi väzníc a po ich prepustení. Vzhľadom na túto
skutočnosť mi bolo cťou, pozvať zakladateľa spoločenstva
Dismas Michala Libanta(foto), ktorý sa, milí bratia a sestry,
vo svojich svedectvách opieral práve o vaše kráčanie s
Kristom. Nakoľko som si sám prešiel výkonom trestu, tak som
sa taktiež podieľal na svedectve o tom, ako Boh konal počas
môjho odsúdenia, ako som ho našiel a prijal do svojho srdca.
Bol to úžasne požehnaný čas, veď už v samotnom úvode, kedy
som čítal Božie slovo, sa mi tlačili slzy do očí. Konanie Ducha Svätého bolo cítiť počas celého

koncertu. Duchovné podujatie sa nieslo v silnom emočnom precítení, čo preukazuje aj fakt, že na druhý deň som mal
množstvo kladnej odozvy zo strany birmovancov a animátorov. Dokonca, a to Vám rád napíšem, ma oslovila
birmovankyňa, že počas koncertu sa s ňou dialo niečo, čo nevedela opísať, no bolo to dobré. A presne o tom je chválenie
a oslavovanie Pána. Priniesť semienko a zasadiť ho správnym spôsobom do úrodnej pôdy. Chvála Tebe, Pane.“
Dňa 28.5.2022 sme už cestovali od skorého rána na druhú stranu republiky aj s rodinkou, nakoľko o 8.00 hod. sme mali
vybavený vstup do väznice v Levoči, v ktorej sú uväznené dievčatá a ženy Božieho kráľovstva a verím, že práve s touto
kapelou Ave Manca, sme vybojovali mnohé zápasy práve v tejto väznici v Levoči.
Príspevok Nikoli Biléj: „S Božou milosťou 28.5.2022 zavítala
do ženskej väznice v Levoči, Kapela Av manca (vid foto)– Poď
so mnou. Od prvého momentu ich sprevádzalo Božie slovo:
„Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa
neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš je povedal:
„Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš! (Jn 8, 10-11) Táto
pravda, ktorú nám Boh hovorí, prináša veľké zmierenie medzi
nami všetkými, bez ohľadu na to, akú minulosť máme za sebou.
Boh je ten, ktorý zjednocuje! Počas celého predstavenia sa
kapela predstavila s mocnými svedectvami a chválami, ktoré sa
dotýkali žien. Piesne boli
podávané v slovenčine a
rómčine, kde zúčastnených
oživili. Ich službou je prinášať jednotu a lásku medzi nami všetkými, a zároveň im
ponúknuť „nový život“, o ktorom dievčatá z kapely svedčia.“ Foto: pútnické miesto
Ľutina na východe Slovenska dňa 29.5.2022 počas stretnutia Rytierov Nepoškvrnenej.
Počas procesie.
Boli sme po dlhšej dobe na návšteve u kňaza,
veľkého Božieho bojovníka proti opici, Mikuláša
Tressu (viď foto) a chcel ti napísať: „Drahí
moji bratia a sestry v Kristovi Ježišovi, drahý
apoštoli Ježišovej lásky a Nepoškvrneného srdca
Panny Márie. “Ty si môj Pán, pre mňa niet šťastia bez teba” Takto sa ku nám
prihovára žalmista… Šťastie, kdekoľvek by sme boli na svete, môžeme prežívať
len s našim Pánom. A vy to dobre viete! Preto vám prajem, aby ste dennodenne
zažívali toto šťastie, plnosť šťastia, ktorú nám dáva Pán. Všetkým vám žehnám v
mene Otca i Syna i Svätého
Ducha. Amen“.
Foto: Balenie NL č. 71 spol.
L‘múry. Posielanie finančne požehnala rodinka Kosíková. Príspevok
Dominiky:,, Počas nácvikov na hranie počas 7. výročia Dismas sme
popri hraní mali ešte jednu milú povinnosť. Balili sme pre vás
newsletter. Okrem toho, že sme spojili užitočné s užitočným sme práve
do piesní, ktoré
sme sa modlili mohli vložiť aj vás a vaše úmysly. A taktiež bolo
veľmi zaujímavé, že sme všetky listy pomazali nárdovým olejom,
ktorý sme ešte dlho cítili a spomínali na vás.“ Každý NL technicky
robí Jozef Zachar.
V pondelok 30.5.2022 sme navštívili väznicu v Prešove na
väzbe a väznicu v Sabinove (viď foto) s kapelou LEHA.
Príspevok Luboša Kroku:,, Dnes som bol vo väzniciach Prešove
a Sabinove, kde som sa modlil ,aby Duch Svätý mi ukázal očom
mam rospravat a vydať svedectvo nevedel som do poslednej minúty
očom budem rospravat a keď som v duchu povedal otvor moje ústa
pane Ježišu použi si ich na svoju slavu a vtedy som začal rozprávať príbeh o Zachejovi príbeh s ev.Lk 19,1-10...a videl
som ,ako Boh sa mocné dotýka mužov, ktorý istotne ľutovali svojich srdciach......Ježiš je cesta pravda a život.“
40 hod. P+S
a 40-hod. modlitebnú reťaz od piatka 8.00 hod. do 23.59 hod. v sobotu.
10.-11.6.2022
za mier a pokoj na svete a za dary Ducha Svätého
17.-18.6.2022
za odprosenie urážok, za úprimné pokánie
24.-25.6.2022
za našich kňazov, biskupa Rábeka, nové duchovné povolania
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