
Příloha č. 2 

Nezapomeňte na Den chudých 17. 11. 2019 

   „Naděje ubohých nezajde navždy“ (Žl 19,9) – tento verš z devatenáctého žalmu se stal 

titulkem letošního poselství ke Světovému dni chudých, který letos připadne na 17. listopad. 

Církev bude tento den, který papež vyhlásil v závěru Roku milosrdenství, slavit již podruhé, a 

sice neděli předcházející slavnosti Ježíši Krista Krále. Je tedy symbolické, že poselství k němu 

bylo zveřejněno o svátku Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, který jak papež připomíná, 

neměl strach ztotožnit se se zástupem chudých: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých 

nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25,40). Pokus o vymanění z této identifikace 

znamená mystifikovat evangelium a rozmělňovat zjevení, zdůrazňuje František. (Podrobně viz. 

www.radiovaticana.cz  ze dne 13. 6. 2019: Chudým se upírá jejich chudoba). 

   A o jaké lidí se jedná, kteří jsou ti nejpotřebnější, vysvětluje náš pan papež na četných dalších 

setkáních  - jsou to: zanedbaní, protivní, zapšklí, odstrčení, protivní, nemocní, nevlídní, chladní, 

zkrátka „lidi, které nemusíme“. O potřebných též v 5. knize Mojžíšově Deuteroniu 15,1 – 11. 

Jde tedy o to, že musíme uznat důstojnost každého člověka a pochopit, že tento potřebný 

bratr/sestra je milost Pána pro mne. Nejde ani tak hmotné dary (např. potraviny apod), ale o 

můj vztah k těmto lidem a osobní nasazení.   

   Jak tedy konkrétně? Především je třeba neodložit tuto myšlenku, protože „nemáme čas a 

máme důležitější věci“, ale předem si vše promyslet. A také se za  modlit nejen za tyto lidi, ale 

i za ty, kteří jim pomáhají a hledat možnosti, jak já (naše MBS, farnost) se na tento den připraví. 

Uvedu několik možností, které je možno uskutečnit nejen v samotný Den chudých, ale i týden 

před nebo po něm: 

➢ Pozvat tohoto bližního (nebo bližní) na společné jídlo – domů, do restaurace, kavárny, 

cukrárny a posedět, naslouchat mu a popovídat si s ním. 

➢ Navštívit ho posedět s ním, naslouchat mu a popovídat si. 

➢ Nebo alespoň mu poslat dopis, SMS nebo zavolat 

Přeji krásné prožití Dne chudých a těším se, že do příštího Zpravodaje SFŘ nám napíšete o 

svých zkušenostech a radostech, jak jste se sešli se svým bližním – Kristem. 

 

František Reichel 

http://www.radiovaticana.cz/

