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Úryvok z listu hazardnému hráčovi 
(gamblerovi), 

ktorý práve prehral všetky peniaze, 
od o. Gorazda Andreja Timkoviča, OSBM (1959) 

 
 ... Čo sa týka “stack market” platí stále jedna jediná zásada: nikto Vám nikdy 
nič nedá len tak zadarmo! (okrem bohabojných ľudí, ktorí obdržia za každý nezištný dobrý skutok 

– ak nemajú v tom momente ťažký hriech na duši – odmenu 100 násobnú 
tu na zemi (aj v inej forme, nielen v peniazoch) a vo večnosti večnú a ne-
konečnú odmenu). Vo svete gamblingu (hazardné hry, hracie auto-
maty, hra v kartách, tipovanie-stávkovanie..., hazardné podnikanie na bur-
ze “stack market”, atď.) je všetko tak robené, aby všetci prehrali 
a len niekto vyhral (= ten, čo to organizuje a riadi!!!) na úkor ostat-
ných, tj. na úkor hlúpych, čo naleteli na podvod. 
 KAŽDÝ VZDELANÝ ČLOVEK, čo len trochu štu-
doval matematiku (volá sa to «teória pravdepodobnosti»), vie, že 
pravdepodobnosť náhodného hodenia kockou, aby padlo 
nejaké jedno číslo zo šiestich je veľmi malá (len 1/6 = 16%, a to 
pri nekonečnom počte hodov). Ak máte hodiť dve čísla za sebou 
tak pravdepodobnosť je už cca 10000 (desaťtisíckrát = 0, 0001 %) 
menšia, a aby ste trafili tri a viac vopred stanovených čísel za 
sebou, tak už je to prakticky NEMOŽNÉ, lebo by Vám nesta-
čil celý život, aby ste také a podobné pravdepodobnosti do-
siahli. A to hovorím o skutočnom hádzaní kockou, keď Vás 
nikto nepodvádza! Lebo v praxi všetci, ktorí organizujú, 
alebo ináč riadia hazardné podnikanie, klamú a majú uprave-

né hracie automaty, označené karty... atď, aby vyhral len a len ten, kto má vyhrať a 
ostatní HLÚPI v naivnej honbe za ziskom stratia svoje úspory, ba dokonca sa i zadĺ-
žia. Preto hra=podnikanie v hazardných hrách je ŤAŽKÝ HRIECH, za ktorý, keď sa z 
neho nevyspovedáme, ideme do večného zatratenia. 
 S gamblerom nie je možné žiť v spoločnej domácnosti, lebo zadĺži a zničí ro-
dinu. Práve preto je to ťažký hriech a okrem toho HLÚPOSŤ. Aj v kupovaní a 
predávaní akcií je PODVOD! Tam nemožno vyhrať, a keď, tak len zdanlivo, že vyhrá 
niekto, ale v skutočnosti to je stále organizátor, len napríklad pod iným menom. Or-
ganizátor tak sleduje a nahadzuje ceny akcií, aby mal zisk len on a samozrejme že o-
statní prerobia, lebo sa poskladajú na jeho zisk. Organizátor dovolí vyhrať len drob-
nopodnikateľom a aj to len občas, aby ich vyhecoval do väčších stávok. On sleduje 
kto, koľko a kedy vsadil a podľa toho (čo Vy nevidíte) manipuluje s akciovými cenami. 
Takže na akciách sa nedá vo veľkom nikdy, podobne ako v Las Vegas (Monte Cassiino), 
vyhrať, tak je to zorganizované. A ak by ste sa predsa len nejakým zázrakom vymkli 
vyššie spomínanému organizovanému stereotypu, prípadne by ste náhle dostali rozum 
a s väčším obnosom chceli opustiť hazardnú hru, tak pre takéto prípady má organizá-
tor vonku pripravený a na povel čakajúci ozbrojený tím..., kde možno prídete nielen o 
peniaze, ale aj o zdravie, prípadne aj o život. 
 Múdry je každý, čo nehazarduje. Určite by ste vyhrali, keby ste stále mali svo-
je ťažko zarobené peniaze. Preto už viac žiadny “stack market”, lebo nebudete mať 
ani peniaze, ani rodinu, a pôjdete do večného zatratenia, lebo hazardovanie vytvára 
zvyk a formu náruživosti, ktorej sa zbaviť je veľmi ťažko. A pritom stačilo mať len 
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základné vedomosti z matematiky=pravdepodobnosti, že je nemožné v praxi takto 
zbohatnúť.  
 REALITY Stock Market nie je reálny (ale imaginárny podvod), práve preto si to 
slovo dali do nadpisu. 
 Hospoď Boh nikdy NETRESTÁ. Hriešnik sa sám trestá aj tu na zemi (= Váš 
prípad), aj na druhom svete. Hospoď Boh zlo nechce, ale keďže ľuďom dal slobodnú 
vôľu, tak zlo dopúšťa (nezabráni mu, ináč by nám zabránil v slobodnom rozhodovaní). To že ste 
prehrali kopu peňazí, je dobré pre Vás, že možno už dostanete konečne rozum, ináč 
isto pôjdete do pekla, lebo vznikne návyk a neprestanete s tým do smrti. (Ak si už po-
žičiavate peniaze na hazard, už začínate byť chorobne závislý, tak s tým treba OKAMŽITE PRESTAŤ 
a mať ROZUM, lebo aj tak nezbohatnete). 
 Keď ste sa vyspovedali a pritom nezatajili žiaden ťažký hriech, tak treba cho-
diť často na sv. Príčastie (malé hriechy oľutovať) a za každý dobrý skutok Vám Hospoď 
Boh dá 100 nasobnú odmenu (a ak vytrváme do smrti aj šťastlivú večnosť) – to je jediný 
dobrý obchod, ktorý sa naozaj vyplatí. Všetko ostatné Vám zoberie smrť. 
 Preto múdry REALISTA odkladá na druhý svet, lebo nebudeme tu večne na 
tejto zemi. 

 o. Gorazd Andrej Timkovič, OSBM 
Košice, Slovensko 
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