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„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je
nebeské kráľovstvo.“    Mt 5, 3

PRIVILÉGIUM
CHUDOBY

UŽ STAROZÁKONNÍ učitelia múd-
rosti vedeli, že popri „počestných
chudobných“ existujú chudobní

často aj následkom nedbalosti a nepo-
riadku a ostro odsudzujú lenivosť, ktorá
vedie k biede. Mnoho chudobných je
predovšetkým obeťou osudu alebo
chamtivosti ľudí.

V dejinách sa mudrci a filozofi zvy-
čajne obracali k elite, ktorej bol „osud“
naklonený. A zrazu sa objavuje Ježiš,
ktorý ide priamo k tým najchudobnej-
ším a učí ich, že majú, bez toho, aby
o tom vedeli, privilégium, „nárok“.

Toto tvrdenie je paradoxné, ba dnes
až pohoršujúce. Lebo ak niekto ľuďom,
ktorí trpia biedou, sú utláčaní, vykoris-
ťovaní a ponižovaní, tvrdí, že sú šťastní
– nie je to výsmech? Neznamená to
chlácholiť ich, po-
skytovať im ilu-
zórnu útechu, kto-
rá ich zbaví vôle
svoje biedne po-
stavenie zmeniť?

Keď Ježiš učí
a hovorí „blahosla-
vení chudobní“,
nezamýšľa tým os-
pravedlňovať nespravodlivý poriadok,
ani ho podporovať. O chudobných možno
nepochybne tvrdiť, že sú blažení v tom
zmysle, že sú obeťami, nie utláčateľmi.
To ale nie je všetko. Lukáš prináša
doplnok: „Ale beda vám, boháči, lebo už
máte svoju útechu!“ (Lk 6, 24). Bohatým
je povedané, že sú nešťastní, pretože sú
naplnení, pretože prijali svoju útechu:
sú uspokojení. Chudoba znamená ne-
dostatok. Bohatstvo nasýtenosť.

U väčšiny ľudí je bohatstvo skutočne
predmetom modlárskej úcty. Hromadenie
bohatstva je snaha uniknúť strachu zo
smrti, strachu z nedostatku. Znamená
snahu zaistiť sa proti riziku, nájsť pevný
základ. Prorok Ozeáš vyzdvihuje no-
mádsky spôsob života, ktorý predchá-
dzal usadeniu sa v krajine Kanán a hro-

madeniu pozemkov a bo-
hatstva. Bohatý človek
uniká od „nomádstva“,
stavia mestá, paláce, hro-
madí bohatstvo. Stráca tak
„pútnickú dimenziu“. Tým,
že sa bohatý človek uzaviera vo
svojich palácoch a obklopuje sa majet-
kom, prestáva byť nomádom. Lipne na
bohatstve, ktoré nahromadil. Je jeho
zajatcom. Prial by si, aby trvalo večne.
Prial by si nezomrieť, aby jeho užívanie
mohlo pokračovať. Chýba mu už ochota
cestovať.

Chudobný človek nemá vďaka lakom-
stvu utláčateľov nič, na čom by lipol.
Zostáva v duši „nomádom“. Nemôže pre-
ukázať modlársky kult bohatstva, ktoré
nemá. Nepotrebuje sa usadiť uprostred

nahromadeného
bohatstva. Vzhľa-
dom k Božiemu
zámeru je na tom
lepšie ako bohatý.
Je ochotný dať sa
na cestu, ktorú
človeku predkladá
Boh. Preto Ježiš
učí, že chudobný

je šťastný – práve so zreteľom k stvori-
teľskému Božiemu zámeru s človekom.

Aby sme sa mohli podieľať na „bla-
ženosti“, o ktorej Ježiš hovorí, nestačí
len byť materiálne chudobný. Treba
s touto chudobou slobodne súhlasiť,
dobrovoľne ju prijať, inakšie zostaneme
ľuďmi lipnúcimi na bohatstve, zviaza-
nými s ním, pričom zbaviť sa ho možno
len násilím. Bohatý človek, zavalený
bohatstvom, nemôže vstúpiť do ekonó-
mie toho strhujúceho dobrodružstva,
akým je zrodenie nového ľudstva,
schopného účasti na Božom živote. Je
k svojmu bohatstvu pripútaný ako dieťa
k matke. Aby sme sa stali dospelými,
treba opustiť otca i matku, ale hlavne
svoje bohatstvo. Sme schopní takého
veľkého činu?  – bl –

pracujú, aby sa postarali o rodinu.
Matky, ktorým tak záleží na ich de-
ťoch, že im obetujú celý svoj život.
Priatelia, ktorí nezištne pomáhajú.
Mladí ľudia, ktorí vstupujú do nových
vzťahov. Starí, ktorí ticho premáhajú
svoju bolesť. Dokážeme to? Vráti sa

nám to niekedy?
Nevieme, len verí-
me. Takže často
riskujeme. Zväčša
naozaj len kvôli
minimálnemu zá-
žitku. Všetci aj tak
skončíme na cin-
toríne – a to nie-
len na symbolic-
kom. Nie je lepšie
založiť si ruky za
hlavu a čakať?

Ježiš zveril ta-
lenty svojim sluhom. Tí, ktorí ich
zakopali, lebo sa báli, že ich stratia,
prišli o všetko. Ježiš pochválil tých,
ktorí sa odvážili niečo podniknúť a
získali viac, hoci bolo treba riskovať.
Oplatí sa vyliezť na vysoký vrch. Ten
nádherný pohľad stojí za to. Oplatí
sa riskovať.

Marek Forgáč, kaplán

VO VYSOKÝCH TATRÁCH pri
Popradskom plese je symbo-
lický cintorín. Na ňom sú vy-

stavené pamätníky tým, ktorí utratili
svoj život pri zdolávaní vrcholov na-
šich veľhôr. Je ich tam pomerne veľa
a ich počet neustále narastá. Pri
prechádzke týmto
cintorínom sa člo-
veku vynára myš-
lienka, či nie je
škoda takých ľud-
ských životov –
väčšinou mla-
dých. Ale aj tak
ľudia chodia do
hôr. Aj napriek
svedectvám, o kto-
rých rozpráva sym-
bolický cintorín,
vždy sa nájdu od-
vážlivci, ktorí pre nezabudnuteľný
pohľad z tatranských štítov riskujú
svoje zdravie i život.

Zamýšľal som sa nad ľuďmi, ktorí
riskujú. Niekedy sa zdá nezmyselné
vystavovať sa nebezpečenstvu kvôli
nejakému minimálnemu zážitku. A
nejde len o turistov v Tatrách. Každý
deň stretávame tých, ktorí prejavujú
svoju odvahu. Otcovia, ktorí tvrdo
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SVÄTÉ OMŠE
SVÄTÁ ALŽBETA UHORSKÁ,
DURÍNSKA KŇAŽNÁ (1207–1231)

Alžbeta sa narodila roku
1207 v Sárospataku vo vý-
chodnom Maďarsku, alebo
(podľa iných) v Bratislave,
ako dcéra kráľa Ondreja II.
a jeho manželky Gertrúdy.

Ako 4–ročnú ju odviedli na hrad
Wartburg do Durínska v Nemecku,
pretože ju zasnúbili z politických dô-
vodov budúcemu durínskemu vlád-
covi Ľudovítovi IV., ktorý bol vtedy
tiež ešte len dieťaťom. Len čo do-
siahla 14 rokov, uzavrela manželstvo
s Ľudovítom. Narodili sa im tri deti.

Alžbeta bola od prirodzenosti ná-
klonná ku zbožnosti. Mala jemné
a súcitné srdce. Radšej by volila zo-
mrieť, ako uraziť Boha a zarmútiť
blížnych. Durínsky kniežací dvor mi-
loval prepych. To nezodpovedalo Alž-
betinmu zmýšľaniu a spôsobu života.
Užívala síce kniežací majetok, no nie
pre seba, ale pre chudobných a cho-
rých. Jej život bol zreteľne poznačený
ideálmi sv. Františka Asiského. Vstú-
pila do III. rádu svätého Františka.
Šťastné manželstvo netrvalo dlho.
Keď roku 1227 počas križiackej
výpravy jej manžel zomrel, príbuzní
jej vzali deti a vypovedali ju z Wart-
burgu. Z kňažnej Alžbety sa stala
žobráčka. Z dedičstva po manželovi
vybudovala v Marburgu, kde žila po
jeho smrti, nemocnicu a postarala sa
o personál a lieky. Sama denne ošet-
rovala chorých a robila aj „podomovú
ošetrovateľku“. Modlitba a služba
chorým bol životný program jej po-
sledných rokov. Žila v chudobnej
chatrči až do smrti. Zomrela 4 roky
po mužovi, 24-ročná, 17. XI. 1231.
Pochovali ju v Marburgu.

Alžbetu vyhlásil za svätú pápež
Gregor IX. už štyri roky po jej smrti.
Je patrónkou charitatívnej činnosti.

– rm –

„KAŽDÉMU, KTO MÁ, SA
pridá, a kto nemá, tomu
sa vezme aj to, čo má.“ Je

to varovanie pred ľahostajnosťou.
Nedá sa iba čakať na príchod Bo-
žieho kráľovstva. Sme povolaní uká-
zať dobrú vôľu. Železo časom hrdzavie,
pružina stratí svoju pružnosť, voda
sa vyparí – a milosť sa stratí…

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
15. 11.

Sv. Alberta Veľkého, biskupa
Trebišov

6.45

r. Pane, dožič mi života a budem sa
pridŕžať tvojej náuky.

16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

Ut
16. 11.

Sv. Margity a Gertrúdy,
pannien Trebišov

6.45

r. Pán je môj ochranca, on ma
udržuje.

16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

St
17. 11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľnice
Trebišov

6.45

r. Až raz vstanem zo sna, uzriem
tvoju tvár, Pane.

16.30 náuka pre deti
biblické stretnutie

Vojčice 18.00

Št
18. 11.

Výročie posv. bazilík sv. Petra
a sv. Pavla Trebišov

6.45
16.00 adorácia

r. Ukáž nám, Pane, cestu spásy.
18.00

Vojčice 18.00 ,stretko‘ mladých

Pi
19. 11.

r. Velebíme slávu tvojho mena, Pane
Bože náš.

Trebišov
6.45

18.00 mládežnícka +
,stretko‘ mladých

Vojčice 18.00 za účasti detí

So
20. 11. r. Pán Boh súdi spravodlivo národy.

Trebišov
6.45

18.00
Vojčice 6.45

Ne
21. 11.
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Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
18.00

Vojčice
9.00

14.00 záver adorácie

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej A. Potocká P. Béreš G. Karičková D. Oravcová

2. J. Galgan J. Hudáček P. Sovák D. Kassay R. Jurko

p. R. Kolodiová deti B. Dinisová K. Kassayová M. Jenčíková

ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU 21. 11. 1999

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ

OZNAMY
1. Na budúcu nedeľu na slávnosť

Krista Kráľa pri každej sv. omši
môžeme získať úplné odpustky pri
recitovaní zasväcujúcej modlitby.
V platnosti zostávajú podmienky:
milosť posväcujúca, sväté prijíma-
nie, modlitba na úmysel sv. Otca.

2. V dnešnú nedeľu, 14.XI., opäť bu-
de o 14.00 stretnutie miništrantov.
V piatok, 19. XI., pri večernej sv.
omši budú miništrantské sľuby.

3. V dnešnú nedeľu, 14. XI., pokra-
čujú o 14.30 stretnutia manželov.

4. Stretnutie pre dospelých vo Vojči-
ciach sa uskutoční v piatok, 19.
XI., po večernej sv. omši.

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00

Ústav Ut, Št o 15.30 a Ne o 10.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00

Št, Pi 15.00 – 16.30
Krstná náuka piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
V sobotu, 6. XI., si sviatosť manžel-
stva vyslúžili Karol  Režucha a Inge-
borg Oravcová. Na spoločnej ceste ži-
votom im prajeme veľa Božieho
požehnania.
V nedeľu, 7. XI., sviatosť krstu pri-
jali Tereza Novotná a Katarína Carí-
ková. Vítame ich v našom spoločen-
stve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.


