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

 
Oficiálna stránka ZVJS:,, 29. júla 2021 navštívil odsúdených v Ústave na výkon väzby a v Ústave na výkon trestu 

odňatia slobody Bratislava raper Michal Straka alias Ego spolu s lídrom spoločenstva Dismas Michalom Libantom.“ 

 
Foto: ÚVV a ÚVTOS BA:https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/ego-a-lider-dismas-vycarili-usmev-odsudenym-v-bratislave 

ZVJS  o nás napísalo: ,,V nedeľu 25. júla 2021, takmer presne po roku, zavítala do Ústavu na výkon trestu odňatia 

slobody Košice-Šaca kresťanská kapela s názvom Puer Dei (Božie dieťa) a hudobníci zo spoločenstva L’múry z 

Leopoldova. Odsúdení v ústave tak mali možnosť zažiť prvý koncert od 19. júla 2020 po zrušení všetkých hromadných 

podujatí z dôvodu prísnych protiepidemických opatrení. Aktivity sa zúčastnilo 140 odsúdených, čo svedčí o veľkom 

záujme a je nepochybné, že po tak dlhom čase všetci odsúdení túto akciu privítali. Podujatie, ktoré sa konalo v jedálni 

bloku A, začalo svätou omšou s väzenským kaplánom, Mgr. Štefanom Blanárom. Kapela sprevádzala bohoslužbu 

spevom a hudbou a po skončení omše plynule pokračovala v samotnom koncerte. Počas viac ako hodinu trvajúceho 

koncertu vytvorili Dominika, Stanka, Dávid a Matúš výbornú atmosféru radostnými skladbami ako napríklad „Taký, 

aký som“ a „Srdce dokorán“. Medzi jednotlivými piesňami boli podávané svedectvá o tom, ako sila modlitby a viera 

v Boha pomohla zmeniť život mnohým ľuďom. Spolu s kapelou sa koncertu zúčastnil aj bývalý pedagóg väznice v 

Leopoldove, Mgr. Michal Libant, ktorý je zakladateľom slovensko-českého väzenského spoločenstva DISMAS.(viď foto) 

 

https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/ego-a-lider-dismas-vycarili-usmev-odsudenym-v-bratislave


Michal striedal piesne svojím hovoreným slovom o osobných skúsenostiach a zážitkoch získaných počas svojej 

dlhoročnej kariéry, hovoril o svojom živote, v ktorom zohráva dôležitú rolu práve viera v Boha. Počas celého koncertu 

z Michala sálala priateľská nálada a optimizmus, ktoré preniesol na divákov a snažil sa ich motivovať k viere a 

porozumeniu. Spoločenstvo DISMAS sa začalo formovať v roku 2015 po prvých vystúpeniach kapely Lámačské chvály 

v leopoldovskej väznici. Dnes má približne 700 členov, z ktorých väčšinu tvoria odsúdení v rôznych ústavoch, a ktorí 

sa každý víkend modlia na dohodnuté úmysly. Názov spoločenstva pochádza z mena jedného zo zločincov, ktorých 

odsúdili na smrť a ukrižovali vedľa Ježiša Krista (Lk 23, 39-43). Ten vďaka svojej kajúcnosti na kríži dostal milosť od 

Boha. Práve túto milosť a nádej prináša spoločenstvo DISMAS do slovenských a českých väzníc. Jeho služba spočíva 

v modlitbách, pôstoch, v ohlasovaní evanjelia a najdôležitejšej práci - návštevy a povzbudenie odsúdených. Kapela si 

v záverečnej časti celého koncertu získala publikum rómskou skladbou „O del man diked“ (Boh ma vidí). Veľký záujem 

medzi odsúdenými vzbudil špeciálny člen kapely Dávid: „Sám to musíš pochopiť, že neni si bez opory, závisť nemá 

obdoby, tu nepomôžu doktori. Stačí srdce otvoriť, nežiarli, nezáviď, rivalita vovedie ťa akurát tak do kómy.“  

  
Takýmto, v našich podmienkach netradičným, kresťanským rapom rozprúdil krv a ulahodil hudobnému vkusu veľkej 

časti odsúdených v miestnosti. Publikum zaujal aj svojim príbehom o tom, ako v mladosti prepadol drogám a alkoholu. 

Kvôli zlému správaniu ho vyhodili z prvého ročníka strednej školy. Vtedy mu doma povedali, že buď pôjde na 

protidrogové liečenie, alebo sa zúčastní kresťanského tábora. Keďže na liečbu nemal odvahu, rozhodol sa pre stretnutie 

s kresťanmi. Tu pocítil silu viery a radosť vo svojom srdci prostredníctvom modlitby. Život s Ježišom Kristom mu zmenil 

život. Vrátil sa opäť do školy a starému živou bol koniec. Začal sa venovať hudbe, ktorá mu pomohla vyriešiť aj jeho 

finančné ťažkosti. Teraz chodí spolu so skupinou hrávať po koncertoch, vo väzniciach, detských domovoch či na 

evanjelizáciách pre mladých ľudí. V závere podujatia si zobral slovo pedagóg pre kultúrno-osvetovú činnosť a 

vzdelávanie, kpt. PaedDr. Roman Ondáš, ktorý všetkým poďakoval a odsúdených povzbudil k prekonávaniu prekážok 

pre lepší život. Michalovi zo spoločenstva DISMAS, speváčkam a hudobníkom: Dominike, Stanke, Dávidovi a Matúšovi 

patrí naša nevýslovná vďaka za ich skoré ranné vstávanie, ochotu precestovať 800 kilometrov, úprimnosť, ľudský 

prístup, za radostnú, pozitívnu hudbu a radosť, ktorú priniesli za múry ústavu. Dúfame, že čas, ktorý strávili medzi 

nami, bol aj pre nich prínosný a príjemný.“ Zdroj: https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/koncert-puer-dei   

Zuzana Rehák Štefečeková vyhrala na olympiáde trap. LOH Tokio 2020 / 2021 

- trap. Ženy - finále: 1.: „Od té doby, co jsem svůj život odevzdala Pánu, tak už 

nejsem sama. Jemu nemusím vysvětlovat, co se na soutěži stalo, On je tam se mnou. 

Vlastně jsme tam spolu,“ řekla v rozhovoru pro stránku Redemptoristi.sk. 

Zdroj: https://www.krestandnes.cz/slovensko-ma-prvni-medaili-a-hned-zlatou-

rehak-stefecekova-otevrene-mluvi-o-sve-vire-v-krista 

Dňa 4.8.2021 sme navštívili bratov vo vyhnanstve v Hrnčiarovciach. Teraz by som 

poskytol príspevok Ľubomíra Schramma:,, Takže.... Z môjho pohľadu,  z 

pohľadu diváka.... Vo mne to zanechalo niekoľko pocitov, ktoré by som rád  vyslovil:) V prvom rade som si myslel, že 

počet prítomných ľudí bude nižší ... počet, ktorý tam bol, ma samozrejme milo prekvapil .... Na začiatku chladné a 

nedôverčivé tváre a srdcia, ktoré sa postupom času úplne menili, videl som vysmiatych,  prekvapených, zamyslených 

chlapov so zaslzenými očami a kopou otázok.... Mne tento neuveriteľný pohľad vyvolal  mrazivý pocit na chrbte,  tiež  

slzy v očiach a otázku: "Ako to, Bože, robíš?" Sú to naozaj ľudia, čo urobili niečo zlé!!!!???. Hovorí sa, že chlapi 

neplačú, no tu sa plakalo jedna radosť.... Duch Svätý sa ich dotýkal rovnako ako mňa a každého v miestnosti. Človek 

by ani nepovedal, že „autorita“ s 20 odsedenými rokmi pôjde " akože na WC", aby si umyl tvár a zachoval si rešpekt.  

Boh dáva šancu každému, dal šancu mne, tebe,  ale dáva ju aj im A už len na tomto jednom predvedení a hraní so 

https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/koncert-puer-dei
https://www.krestandnes.cz/slovensko-ma-prvni-medaili-a-hned-zlatou-rehak-stefecekova-otevrene-mluvi-o-sve-vire-v-krista
https://www.krestandnes.cz/slovensko-ma-prvni-medaili-a-hned-zlatou-rehak-stefecekova-otevrene-mluvi-o-sve-vire-v-krista


svedectvami som videl, že to má zmysel, stačí tak málo.... Božia láska nemá hraníc, 

ukázala nám to aj teraz.... Chlapi čakajú, kým pôjdu von a Jeho láska ich pretvára... 

Pevne verím, že naša návšteva stála za to a oni vyjdú von ako iní ľudia a udržia si to!! 

Bohu vďaka za skúsenosť. Nech ich aj mňa Boh požehná v ďalšej etape práce s nimi 

a posunie nás ďalej. Díky, chalani a Michal, že som mohol byť s vami a budem rád, 

keď si to budem môcť zopakovať ale už aj zo svedectvom“    Foto: pred vstupom do 

väznice Príspevok Matúš Šoka:,, Chcel by som sa pozdieľať o našej poslednej 

návšteve väznice v Hrnčiarovciach. Michal ma oslovil aby som išiel a modlil sa s 

odsúdenými v Hrnčiarovciach. Bolo to  v pondelok poobede, čo bolo len dva dni pred 

samotným vstupom. Myslel som si, že budem musieť odmietnuť, pretože toho v práci 

mám teraz naozaj veľa, ale povedal som si, že tomu dám šancu. Hlavne po tom, ako mi 

príklad toho, že služba sa neodmieta dala Stanka, ktorej svedectvo z Košíc Šace je tiež 

v tomto Newsletteri. Preto som siahol po Božom slove a hľadal odpoveď na to, či ísť 

alebo neísť. Sv. Písmo som otvoril v kapitole, kde sa Dávid rozhodoval, či má ísť 

bojovať s Goliášom. Pýtal sa, čo sa stane s mužom, ktorý porazí Goliáša. Ľud 

odpovedal, že kráľ ho obdarí veľkým bohatstvom a dá mu svoju dcéru za manželku a 

dom jeho otca sa stane slobodným. Takémuto prísľubu som sa potešil, ale mal som stále obavy, či je to správne s 

ohľadom k mojej práci. Odpoveď na túto otázku som ale dostal v ďalších veršoch 17. kapitoly Prvej knihy Samuelovej. 

Tam Dávidovi jeho súrodenci vyčítali, že by nemal byť vo vojenskom tábore a toto riešiť, ale mal by byť pri ovečkách 

jeho otca a starať sa o ne. Toto nespravodlivé osočovanie 

Dávida mi tak ukázalo, čo je ozajstný Boží boj, do ktorého 

ma pozýva Boh a čo sú problémy, ktoré si pridávam ja 

sám. Od tejto chvíle som bol rozhodnutý, že chcem ísť do 

väznice a som veľmi rád, že sa to všetko podarilo. V čase, 

keď sme slúžili, všetky problémy šli bokom. Až po návrate 

domov sa mi začali ozývať kolegovia z práce, ktorí 

potrebovali moju pomoc. Tak sa veľmi teším z toho, ako 

sa Pán Boh o všetko postaral a ako sa o všetko stará, 

veľmi ma povzbudilo aj počas samotnej návštevy, ako Pán 

Boh pracoval so srdcami odsúdených a už na mieste sme 

mohli zažiť zmenu atmosféry. Veľmi ma oslovilo, keď som videl ako sa počas chvál jeden z odsúdených postavil a s 

rukami nad hlavou chválil Boha. Bol to jeden z najsilnejších zážitkov, aké mám z väzníc.“  

Dňa 5.8.2021 sme skoro ráno vyrazili do Banskej Bystrice – Kráľová, kde sa nachádzajú naši bratia v SSS začali sme 

Sv. omšou a pokračovali modlitbou chvál a svedectvami na oslavu Ocka. Prvýkrát bol s nami aj Márius Dismas. 

Foto: Hriňová u Szabovcov, kde sme sa zastavili po ceste z BB Kráľovej do Sabovej pri Rimavskej Sobote. 

Po krátkej prestávke sme vyrazili do Sabovej za silného dažďa, ale čakalo nás prekvapenie. Nie len, že celý čas 

neskutočne pršalo, ale po ceste mi zavolali s väznice, že tam nejde elektrina a či vôbec chceme prísť. Povedal som, že 

budeme hrať aj bez elektriny. 

Príspevok Máriusa Dismasa:,,Ďakujem Pánu Bohu za požehnaný čas, ktorý som mohol stráviť so Spoločenstvom 

Dismas na návšteve vo väzniciach. Pri pohľade do tvárí bratov v modrých košeliach moje srdce naplnila láska a cítil 

som Božie milosrdenstvo. Ešte viac som si uvedomil, že je to miesto, kde je Pán blízko a pozýva k uzdraveniu, uznávajúc 

dôstojnosť každého jedného človeka. Keby som to mal vyjadriť jednou vetou: Nevidel som tam len väzňov, ale Božie 

deti., ľudí, ktorí sa chcú stretnúť s Ježišom a prijať Jeho lásku. Modlím sa za vás bratia a prosiac Pána, aby vás 

oslobodil. Možno to nebude oslobodenie z vášho fyzického väzenia, ale určite z uväznenia hriechov. Ježiš je zdrojom 

tejto skutočnej slobody a aj miesto, akým je väzenie, môže použiť na miesto obrátenia a nového začiatku, miesto plnosti 

lásky, akú má Boh k nám.“   

 
Foto: vizitka, ktorá môže zachrániť život a aj matku nenarodeného dieťatka. Ak poznáš vo svojom okolí, rodine, 

známych, ktorých by sa mohla týkať niektorá z uvedených tém, tak im to pošlite, aby sa Ocko mohol osláviť. 

Príspevok Patrika Pachingera, ktorý pred vyše rokom vyšiel z vyhnanstva. (väznice):,,Mal som zdravotné ťažkosti 



 až to vyvrcholilo nečakane tak, že ma sanitka vzala do nemocnice, v noci ma operovali a až o 5 dní po operácii možno 

aj viac som sa dozvedel, že som ušiel hrobárovi z lopaty. Odrezali mi kus hrubého aj tenkého čreva, vytvoril sa tam 

akýsi doživotný zápal a napadol pečeň, jedinú moju obličku, na pľúcach mi to vytvorilo nejaké dva plynové vačky na 

ľavom laloku a iné orgány. Dokonca som mal aj otravu krvi. Krčil som sa v posteli v zimniciach ale bolesti som nemal 

žiadne. Prvú noc ma poslali domov, že mám silný zápal a druhú noc ma znova brala sanitka a to už skončilo pod nožom. 

Aby toho nebolo málo, všetci vedeli, že to bude mimoriadne ťažká operácia ale mne nikto nič nepovedal, len som to 

dedukoval z rečí, kým ma uspali, ako sa o mňa mimoriadne zaujímali pred operáciou… Všetci operatéri, ktorí mali s 

podobnými vecami skúsenosti boli buď na dovolenkách, alebo už boli mimo nemocnice a nedali sa zohnať - tí už totiž 

neberú nočné služby. Takže ma operovala mladšia lekárka 30-35 rokov, ktorá dovtedy len asistovala pri niečom 

podobnom. Mám skrátené črevá, vyčistené vnútornosti a schudol som za 3 týždne 12 kg a chudnem ďalej. Pán stál pri 

mne a viedol aj ruky lekárov. Ako som zistil, aj oni sa báli, či nezostanem na stole. Všetko dopadlo dobre, aspoň to tak 

vyzerá. Keď som už nemohol v jednom kuse ležať len na chrbte, tak som pomaly vstal v noci, šiel som na balkón s 

ružencom od Teba a pomodlil sa veľmi nasilu ruženec. Potom som si zas s nevôľou ľahol na posteľ a čuduj sa svete, 

ani nie do 5 min som zaspal až do rána ako bábätko. Doslovne. Kto ešte môže tvrdiť, že Pán tu nie je, že jeho sľuby sa 

neplnia? Som v duchu s Vami všetkými a teším sa, keď získam trochu energie a kondičky  (aj peniažkov), že sa uvidíme 

na nejakom tom spoločnom stretnutí. 

Toto všetko sa stalo, keď sme sa 

začali sťahovať konečne do bytu za 

prijateľnú cenu, kde už môžeme celá 

rodina žiť spolu. Nakoniec takmer 

všetko musela zvládnuť manželka 

sama pri jej chorobe - leukémii, čím 

si tiež pohoršila riadne výsledky. 

Môj príjem sa na tieto dni znížil, tak 

sa modlím k Pánovi. Keď nás takto 

nechal spolu pri živote, aby mi 

pomohol s tým, čo ma čaká - výdaj 

na nájom v auguste, čo som nestihol 

zarobiť kvôli chorobe. Verím Mu. 

Ešte raz pozdravujem všetkých a som 

s Vami rád a teším sa, keď zas budem 

môcť.“ 

 Dňa 8.8.2021 sme boli pozvaní na 

Campfest 2021 v Kráľovej Lehote. 

Foto: pódium s Braňom, Jankom 

Bublavým a Tomášom Molnárom. 

 
Foto: počas svedectiev spol. DISMAS, práve na Campfeste 2021. 

Príspevok Dušana Dzurija:,, Pochválený buď Ježiš Kristus, Mišo dnes som opäť rozjímal nad jednou myšlienkou a to, 

aký je rozdiel medzi tým, ako sa ľudia správajú vo vyhnanstve, čo všetko so zápalom robia, bojujú za Pána a návratom 

domov akoby plameň vyhasne. Ako som už mnohokrát spomínal Roba, ktorý ma ešte pred spoznaním DISMASu 

nasmeroval na cestu k Pánovi. Zobral ma hneď po uvoľnení protipandemických opatrení v Šaci na svätú omšu, dal mi 



Novú Zmluvu, ale aj inú náboženskú literatúru. Veľa sme sa rozprávali o Bohu, o Ježišovi Kristov, o ľuďoch ako žili v 

dávnych časoch, skromne, v pokore a pokoji, nebolo im treba toľko svetských statkov a majetku ako teraz. Koncom 

januára sa naše cesty rozišli, keďže ho preložili na iný oddiel. Ale po skončení karantény koncom marca sme sa zišli 

opäť a pokračovali v našich rozhovoroch. Jeden z prvých ľudí, ktorého som kontaktoval po návrate z vyhnanstva bol 

on, Robo. Bol som u neho od polovice júna t.r. už dvakrát. Rozprávali sme, no len o svetských veciach. Nejako vôbec 

sa téma nenasmerovala smerom k Bohu. Tu je príčina presne to, že Robo je mimo spoločenstva, sedí doma na náramku, 

nie je v kontakte s nikým z DISMASu okrem mňa. Preto netreba podceňovať silu spoločenstva a vzájomné povzbudenie. 

Pri ďalšej návšteve u Roba sa posnažím povzbudiť ho a pre zmenu ja nasmerovať jeho k Pánovi.“ 

Už v predchádzajúcich NL sme uviedli, že niektorí členovia za múrmi väznice sú aktívny, modlia sa zapájajú, hovoria 

a verím, že aj žijú ako deti svetla, ale prídu von do džungle, kde čaká nástraha za nástrahou, pokušenie za pokušením 

a väčšinou je to všetko zadarmo všetko na začiatku zadarmo. Opica vie presne čo ti má ponúknuť a v čom sme slabí. 

Niekomu dá ženu (nie manželku), drogy, alkohol, peniaze, postavenie... Preto nás učí Božie slovo: Bdejte a modlite sa. 

Mt24,42 * Mt25,13 * Mt26,38 * Mt26,41: Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, 

ale telo slabé." Mk13,37 * Mk14,34 *Mk14,38 * Lk21,36: Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť 

všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka." Sk20,31 *1Kor16,13 *Ef6,18 *Kol4,2: V modlitbe buďte 

vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky! 1Pt5,8: Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci 

lev a hľadá, koho by zožral. 

 
Foto: časť listu od Milana s BB – Kráľová, v ktorom píše, že si všetko viac váži a viac ďakuje. Ef5,20 * 1Sol5,18 

Príspevok od Mareka Zachara(na prvom obrázku skladá NL v sivom tričku):,, chcel by som sa podeliť s malým 

svedectvom, ktoré mi povedal jeden z vás bratia, pri návšteve  väznice. Rozprával mi, ako jeho manželka/partnerka 

nemala dôveru v naše spoločenstvo. Ako s veľkým odstupom počúvala, keď sa o našom spoločenstve zdôveril, až prišiel 

jeden okamih – Anjelský list. Vtedy sa vnútorne pýtala, ako je to možné, že mne prichádza list od ľudí, ktorí ma 

nepoznajú, ktorí na mňa, (moje deti) myslia, obetovali svoj čas a dokonca sa za mňa modlia … Vtedy si uvedomila, že 

láska nemá hranice, že láska je bez podmienok. Radujem sa priatelia a spolu s touto ženou chválim Pána, lebo 

“zadarmo sme dostali, zadarmo máme dávať … 

 
Foto: prinášam fotky rodín, priateľov a členov, ktorí pomáhajú pri balení NL, každé tri týždne. 



Dňa 14.8.2021 som bol zavolaný biskupom Rábekom na stretnutie ,,Hody“ do 

Hrnčiaroviec, nakoľko kaplnka práve v tejto väznici patrí mučeníkovi 

Maximiliánovi Kolbemu, ktorý zomrel v koncentračnom tábore v Osvienčime. 

Foto: obraz od člena Róberta z Leopoldova, ktorý namaľoval pre biskupa Rábeka. 

Ešte pred stretnutím s biskupom Rábekom som dostal od neho mail, že poskytuje 

môj mail, jednému redaktorovi z Referesheru, ktorý ho požiadal o spoluprácu 

ohľadne odsúdených vo VT a pôsobenia viery na ich život za múrmi väzníc. 

Musím tiež napísať, že ako som si pozrel túto stránku, tak som pochopil, že to nie je 

kresťanská stránka, ale svetská, bulvárne story, sex, senzácie, celebrity, špina proste 

to, čo sa snažím nečítať, ale veľa ľudí okolo ich číta a nakoľko ma s tým oslovil 

autorita v podobe biskupa, tak som tomu redaktorovi po jeho maily odpísal, že do 

toho pôjdem. Modlil som sa za to, lebo som vedel, že to je mimo mojej ligy, mimo 

môjho pôsobenia a mimo mojej krajiny (neba) svetla. Videl som ako keby krásne 

mesto, v ktorom sme s Dismasom a mesto, v ktorom sa toto malo premietať, bolo 

ako keby zahalené v noci tmy a na veľkých obrazovkách v tomto meste sa toto 

prezentovalo ako je to na tej inej strane, ale s vlastným slangom, vlastnou 

interpretáciou, ale to nevadí, lebo lepšie porozumejú tomu čo sa robí a verím, že sa 

aj v tomto celom projekte, článku BOH veľmi oslávi. 

Tento článok neuverejním celý, nakoľko to bolo na cca 14 strán aj s fotkami, ale uverejním časť z neho. 

 

 

 
Foto: screenshot spravený pri čítaní článku.       Zdroj: https://refresher.sk/ 

 No a práve túto tému by som ti rád poskytol, nakoľko mi prišiel list od člena z Leopoldova, ktorý si dopisuje skrze 

projekt Dismasu s iným členom z České republiky. Prepis časti listu je od Rudolfa: ,,Slíbil jsem ti jedno svědectví o 

jednom bratrovi v Kristu, který nyní chodí do práce, oženil se asi před rokem a půl, šest let je čistý od drog a alkoholu 

https://refresher.sk/


– oženil se s křesťankou – a jezdí po poutních místech. Posílám Ti jeho fotku s potního místa v Polsku. Tohoto bratra 

jsem potkal v psychiatrické nemocnici v roce 2014, ne proto, že bych se já potřeboval z něčeho léčit, ale proto, že mě 

na zakázku soud odsoudil a k rozsudku mi uložil ústavní léčbu, ale o tom někdy jindy. Tento bratr byl v minulosti 

v satanistické sektě, kde se obětovali zvířecí oběti satanu, provozoval se okultismus, spiritizmus, vyvolávání duchů 

zemřelých, užívali se drogy i hromadný sex a vše možné, co si ani nelze představit. Když jsem přijel z výkonu trestu do 

léčebny, všem jsem hlásal evangelium i na jídelně deseti pacientům a pořádal jsem biblické hodiny a vzdělávání 

v křesťanské víře a tento bratr se vždy snažil vše zpochybnit, co jsem vykládal z Bible. Vše, co řekl, já mu odpovídal 

Božím slovem, jako Ježíš na poušti, když byl pokoušen satanem. Ještě musím popsat jeho vzhled: Chodil v špinavých 

věcech i někdy roztrhaných, strnulý a nenávistný pohled, ruce samá jizva, na rukou vytetované obrácené kříže, na pravé 

ruce vytetované tři šestky a okolo různé satanistické ornamenty a nechybí ani svastika na zápěstí. Tento bratr působil 

odpudivým dojmem a nikdo se s ním nechtěl bavit, seděl v rohu místnosti a maloval strašidelné postavy a různé obrazce. 

Jednou jsem si k němu sednul a modlil jsem se za něho a on mi řekl: tohle není tvoje místo, to je naše místo, náš prostor. 

Tak jsem mu začal vyprávět své svědectví, jak jsem přišel k Bohu a jak mi Otec změnil život, že může změnit život i jemu 

a on se rozbrečel a říkal, že mu není pomoci, že mu nemůže pomoci ani Bůh. Tohle nastalo asi půl roku po našem 

prvním setkání. On byl satanista, ale nikdy srdcem Boha neodmítl, měl srdce otevřené pro Boží milost, a to bylo velmi 

důležité. Pochopil jsem, že je agresivní tehdy, když jsem kázal o pokání a odpuštění hříchu, neboť on si nechtěl připustit, 

že by se musel pokořit před Bohem a prosit o odpuštění, neboť dával vinu ostatním, nikdy ne sobě a na závěr dával vinu 

satanu, nepřijímal zodpovědnost za své činy. U Božího soudu se nelze vymlouvat, on mě svedl k hříchu, já za to nemohu, 

za to může on, to je nepřípustné. On musel nejprve poznat, že Bůh je láska, že ho i přesto miluje a chce ho přijmout 

takového, jaký je a že ho neodsuzuje za to, co dělal. To trvalo zhruba rok, pozvolné očisťování. Potom půl roce přijal, 

že se semnou pomodlí růženec. To byla komedie, když si na to vzpomenu. Tak jsem se zatím začal modlit růženec s tím, 

že se připojí v tichosti, ať vnímá v tichosti modlitbu. Při modlitbě jsem z něho cítil nervozitu a negativitu a strašné zlo 

a chlad, najednou rychle vstal se skřípajícími zuby, až z něho šel strach a on utekl. Večer se mi pět krát omlouval, že 

už to nikdy neudělá. Tohle udělal mnohokrát a vždy se mi potom několikrát omlouval. Vůbec jsem na něho nenaléhal, 

žádný nátlak, nechal jsem našeho Otce, ať s ním pracuje, neboť jsem se modlil za jeho obrácení a Otec pracoval v jeho 

svědomí a obměkčoval jeho srdce, jeho srdce rok připravoval na obrácení a přijetí Boha do svého života a hlavně, aby 

mohl činit pokání za své hříchy, pokořit se a prosit o smilování. Byl to obrovský boj, neboť se ho satan nechtěl vzdát a 

dělal vše proto, aby překazil tomuto úkonu, tedy odevzdání se Bohu, svůj život i duši, se vším a vyznat svého Pana a 

Spasitele Ježíše a zřeknout se satana a všeho zlého, co k tomu patří – byl jsem svědkem tohoto boje a nikomu bych to 

nepřál, pěkně jsem si s ním užil a několikrát jsem to chtěl s ním vzdát, neboť jsem byl na nervy, ale trpělivost se vyplatila. 

Takový člověk musí cítit, že jsme nositelé dobrý zprávy, že to s ním myslíme dobře, neboť důvěra je tam na nule a 

důvěra se pěstuje velmi dlouho, je to dlouhý proces. Až po roce vydržel celou modlitbu a když jsem se na něho podíval, 

on se usmíval, snad poprvé jsem viděl jeho rozzářený úsměv. Do modlitby jsem vkládal formule k odevzdání se Bohu, 

a na závěr jsem před modlitbou Páně vložil Žalm 91, 

 
 který se používá při malém exorcismu. Před mýma očima byl zcela zázrakem, Božím zásahem uzdraven a osvobozen 

od posedlostí satanem a zlými duchy, kteří ho trápili dlouhé roky. Musím ještě zmínit, že tento bratr měl 

diagnostikováno odborníky psychiatry, že trpí schizofrenií, psychózou a maniopatií. Ano, měl hlasy od různých lidí 

(duchů) a ti ho nutily, aby se poškozoval (pořezával) a když se začal odevzdávat Bohu, tak ho nutili, aby spáchal 

sebevraždu nebo aby někoho zabil, tedy mně. Dá se říci, že jsem byl ve velkém 

nebezpečí, ale on se mi hned svěřil a spolu jsme to řešili, ale musím říci, že po této 

modlitbě odevzdanosti, byl tohoto všeho zbaven, byl Bohem uzdraven. Přestal mít 

hlasy, začal se smát, ze dne na den se stal jiným člověkem. Jak dny utíkaly, začali si 

toho ostatní všímat, hlavně personál a když se ho sami ptali, co se s ním stalo, sám 

mohl podat svědectví o Kristu a Božím uzdravení, jako já kdysi jemu. Po půl roce 

tohoto trvalého stavu uzdravení mu začali snižovat léky na nemoci, které ve 

skutečnosti žádné nemoci nebyli, proto mu nepomáhaly ani léky, které užíval, neměly 



na něho žádný dobrý účinek. Jak by dopadl, kdyby se nesetkal s Kristem skrze mě? Poprvé jsem se takto setkal 

s posedlým člověkem satanem a také jsem se přesvědčil, že ne každá na první pohled 

duševní či psychická nemoc je doopravdy nemocí. Myslím si, že tato označení nemocí 

jsou jenom nálepky pro určitý stav, ale v podstatě se jedná o posedlost satanem či zlými 

duchy, ale také hříšností člověka. Pokud člověka pokouší satan k hříchu a on podlehne 

a zhřeší, může dávat vinu za hřích satanu? Satan se pokouší či zkouší s Božím 

dovolením a dopuštěním = Jób 1:1-22, 2:1-10). bez Božího dovolení nemůže satan 

sáhnout na člověka, neboť je stvořen k Božímu obrazu, ale aby se člověk osvědčil jako 

Boží obra, musí přicházet rozličné zkoušky či satanova pokušení, aby se vyzkoušela 

pevnost naší víry, zda poslechneme Boha nebo satana. Je to boj mezi Bohem a satanem, 

který se odehrává v lidských srdcích a životech, kolik duší získá satan a kolik Hospodin, 

to je rozhodující. Kolik lidí dnes hyne pod satanovou lží = budete se mít dobře, budete 

šťastni, budete bohatí, hledáte pravou láku, obraťte se na věštkyni a kartářku, vůbec ne 

na Boha jako podstatu lásky = Pán Ježíš toto nikdy nesliboval. Ba naopak sliboval, že 

budeme trpět a budeme nenáviděni pro jeho jméno, a to s příslibem Božího království, 

kdo vytrvá při Kristu, v důvěře a lásce, s evangeliem v srdci a v každodenním životě. A 

proto Ježíš v prorocké řeči mohl v pláči říci, že z toho množství půjde jen malé množství 

do života = Mt 7:13-14). A také jako svrchovaný Pán mohl prorokovat, že ne každý 

křesťan bude spasen, jen ten, kdo činí vůli nebeského Otce, vejde do Božího království, 

ne ten, kdo říká Ježíšovi Pane = Mt 7:21-23).“  

Foto: dňa 18.8.2021 Ego pre vstupom do väznice- väzby v Nitre. 

Náš téam bol aj s Dodom Zacharom. Ako tiež vidíš tak je tam 

nadpis. STRENI PAPEZA. O tento projekt ma požiadali práve oni, 

aby som vybavil Ega na túto vzácnu návštevu Pápeža. Dismas 

všetko vybavil a nech to všetko slúži na Božu slávu. 

Foto: fara v Hlohovci pri nakladaní charity, ktorá pôjde zajtra na 

východ, ku kresťanským Rómom. 

Foto: dňa 19.8.2021 kapela LEHA počas 

návštev vo väzniciach v Prešovskom kraji. 

Ocko nám otvoril väznicu v Sabinove, 

v Prešove na väzbe, kde boli prítomné aj 

princezné a tiež OO v Prešove na Šváboch, 

kde je minimálny stupeň stráženia.  

 

 

 

 

 

 

 

Misia I: Počas návštevy Pápeža Františka sa všetci spoločne môžeme spojiť 

dňa 15.9.2021 o 10,00 hod. pri Sv. omši v TV v Šaštíne Stráže, počas sviatku 

Sedembolestnej Panny Márie, ktorej je práve táto Baziliky zasvätená. 

Neuveriteľné a nádherné. 

Dar(viď foto obrazu) Len pre informáciu mal by sa predávať obraz od 

Róberta z Leopoldova pápežovi pri jeho návšteva. Odsúhlasil to aj  biskup 

Rábek a taktiež aj Apoštolská nunciatúra.  

Úmysly:  modlíme sa už celý týždeň v spoločnej modlitbe o 20.00 hod., pričom 

už nemávame 24 hod. modlitby, ale 40 hodinové, nakoľko začíname už 

o 08.00 hod v piatok ráno a končíme o polnoci teda 23.59 hod. v sobotu.  

40 hod. P+S Predkladaný úmysel za spol. Dismas, za teba aj tvoju rodinu a všetky miesta, kam práve ideme  

3.-4.9.2021 za návštevu pápeža Františka  

10.-11.9.2021 za obrátenie Slovenska a poďakovanie za všetko, čo nám Boh dal a za návštevu pápeža Františka 

17.-18.9.2021 za našich kňazov a biskupa Rábeka a nové duchovné povolania 
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