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– Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, čo to 
znamená byť chudobný?
– Asi to znamená mať tak málo peniažkov, 
že nepostačia na to, aby bol človek sýty, mo-
hol sa vzdelávať, kúpiť si lieky. 
– Svetlúšik, tu som sa dočítala, že chudob-
ným nie je len bezdomovec či biedny človek 
bez jedla, riadnych šiat či práce, ale každý, 
koho podmienky na život sú v rozpore so zá-
kladnými ľudskými právami. Vo svete je vy-
še miliardy ľudí, ktorí sa snažia prežiť z eu-
ra na deň. A takmer tri miliardy ľudí, ktorí 
musia vyžiť z dvoch eur na deň.
– Dobromilka, to si ani neviem predstaviť. Ja 
si za euro kúpim akurát zmrzlinu a je fuč. 

Ahoj, kamaráti!

Chudoba medzi  nami
„Chudobných máte vždy medzi sebou“ 
(Mk 14, 7) – pripomína nám pá-
pež František v posolstve k Pia-
temu svetovému dňu chudob-
ných, ktorý tento rok pripadá 
na nedeľu 14. novembra. Svä-
tému Otcovi veľmi záleží na 
chudobných a v tento deň nás 
všetkých pozýva podať pomocnú 
ruku chudobným, slabým a tým, kto-
rých dôstojnosť je pošliapavaná. Chudoba vzniká 
často tam, kde kraľuje egoizmus – to je vtedy, keď 
si všímam len seba a nikoho iného.

„Je pravda, že chudobní sú ľudia, ktorým nie-
čo chýba, často im chýba mnohé, ba dokonca aj 
to nevyhnutné, ale nechýba im úplne všetko, pre-
tože im ostáva dôstojnosť Božích detí, ktorú im 
nič a nikto nemôže odňať,“ píše pápež v posolstve.

„Nik nie je taký chudobný, aby na oplátku ne-
mohol dať niečo zo seba,“ upozorňuje pápež 
František. O tom nás presviedča napríklad aj 

svätý Martin z Tours. Ako vojak toho ne-
mal veľa, ale o to, čo mal, sa bez váhania 
rozdelil. Chudobnému podaroval polovicu 

svojho plášťa, ktorý rozťal mečom. Azda aj pre-
to je dnes svätý Martin patrónom chudobných. 
A nie je sám. 

V novembri má okrem neho sviatok aj svätá 
Alžbeta Uhorská (Durínska), tiež patrónka 
chudobných. Narodila sa v kráľovskej rodine 
uhorského kráľa Ondreja II., od štyroch rokov 
vyrastala na dvore Ľudovíta IV. v Durínsku, bo-
la bohatá, no nevyužívala bohatstvo pre seba. 
Starala sa o chorých, sýtila hladných, platila dl-
hy chudobných, pochovávala mŕtvych. Pomáha-
la každému, kto zaklopal na jej dvere. Symboly, 
s ktorými umelci zobrazujú svätú Alžbetu, sú kôš 
s chlebom alebo ružami, misa plná rýb a žobrák. 

Svätí patróni chudobných Ďalším novembrovým svätcom, krorý je tiež 
patrónom chudobných, je Ján od Pokoja z Ta-
lianska. Žil v 13. storočí a bol vojakom – podob-
ne ako svätý Martin. Urobil vo svojom živote veľa 
chýb, ktoré si odpykával vo väzení. Tam sa však 
rozhodol úplne zmeniť svoj život a po prepuste-
ní z väzenia žil pre Boha a chudobných v meste 
Pisa. Zaobstarával jedlo chudobným a žobrákom, 
oblečenie, dal postaviť nemocnicu, kde pacien-
tov ošetrovali bezplatne. Jeho príklad nasledo-
valo mnoho mladých ľudí a spoločne urobili ve-
ľa dobra na zmiernenie chudoby v Pise. 

Keby si títo svätci zatvorili pred chudobou oči, 
možno by ďalej žili pekný a pohodlný život. Hrdý 
vojak na koni, bohatá princezná, prepustený 
väzeň, ktorý sa stará o seba. No nezľakli sa chudo-
by ani chudobných. Vyhrnuli si rukávy do práce 
a svoje srdcia otvorili dokorán pre druhých, lebo 
v tých najbiednejších uvideli rovnocenné Božie de-
ti, svojich bratov a sestry, samotného Pána Ježiša. 

Drahý Bože, požehnaj chudobných, 
na ktorých si nik nespomenie, opustených.

Ukáž im svoju blízkosť.
Prehovor k ich srdcu  

a dotkni sa ich svojou láskou.


