
Radosť z dávania
Ježišova evanjeliová logika je prijímať preto, aby 

sme sa s tým podelili, nikdy nezhromažďovať pre 
seba. 

Všetkých nás pozýva k tomu, aby sme si 
uvedomili, že to, čo sme dostali: energia, nadanie, 
schopnosti, hmotný majetok, máme poskytnúť, aby 
to poslúžilo ostatným.

Ježiš v celom evanjeliu vyzýva dávať: dávať 
chudobným, tým, čo žiadajú, tým, čo potrebujú 
požičať; dať jedlo tomu, kto je hladný, kabát tomu, 
kto požiada o košeľu.

Dávať zadarmo…
On sám dával ako prvý: zdravie chorým, 

odpustenie hriešnikom, život nám všetkým.
Proti egoistickému inštinktu zhromažďovať 

zásoby kladie štedrosť, proti sústredeniu sa na 
vlastné potreby kladie pozornosť voči druhému, proti 
kultúre mať kladie kultúru dávania.

Láska nám dáva nové oči, aby sme vytušili, 
čo druhí potrebujú a ako im veľkodušne a čo 
najšikovnejšie vyjsť v ústrety. A výsledky? Rozprúdi 
sa spoločenstvo dobier, lebo láska vyvoláva lásku. 
Radosť sa znásobí, pretože „radostnejšie je dávať, ako 
prijímať“ (Sk 20, 35)1.

Upravené Centrom Mladí za jednotu; 
centro.rpu@focolare.org

1 Ch. Lubichová, Slovo života 10/2006.

Skúsenosť zo sveta
Šla som do školy a bola som naozaj veľmi hladná. 

Cestou som stretla môjho uja, ktorý mi dal peniaze 
na desiatu. No o kúsok ďalej som zbadala veľmi 
chudobného človeka. 

Hneď mi napadlo, že tie peniaze dám jemu. 
Priateľka, čo išla so mnou, ma od toho odrádzala, 
vraj mám myslieť na seba. Ja som si však povedala: 
Zajtra si určite zoženiem niečo na zjedenie, ale čo 
on? 

A s veľkou radosťou v srdci som mu peniaze, čo 
som mala na desiatu, dala.

Vergence z Konga

Pokladnička dávania
Ako funguje: 
Každý si na kúsok papiera napíše alebo nakreslí 

vec alebo skutok, ktorý počas dňa dokáže darovať 
(pero, úsmev, desiata atď.). 

Tieto papieriky potom vloží do pokladničky 
dávania (škatuľka, ktorú sme si pripravili vopred).

Takto sa pokladnička naplní skutkami 
veľkodušnosti každého. Pri najbližšom stretnutí každý 
otvorí svoju „pokladničku dávania“, aby sa mohol so 
svojimi skúsenosťami podeliť s ostatnými. 

Materiál
Škatuľka ako pokladnička a vrecúško 

s pozbieranými papierikmi

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“  (Mt 10, 8)
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