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Streda 33. týždňa                                                                 Lk 19,11-28 
 

Chceme, aby Kristus kraľoval 

Povzbudiť k využívaniu prostriedkov a darov už tu na zemi  

 

V podobenstve o mínach vidíme celkove troch služobníkov. Dvaja z nich 

sú pochválení a vyznamenaní, pretože zverené míny rozmnožili. Tretí je 

odsúdený, pretože zo zverenej míny vedome a zámerne nič nezískal. Bál sa 

Pána, aby mínu nestratil, skrýval ju a vo chvíli účtovania ju priniesol naspäť. 

Sudca mu povedal: „Prečo si neuložil moje peniaze do zmenárne? Vybral by 

som si ich neskoršie aj s úrokom.“ 

 

Aj nám boli zverené rôzne míny a je našou povinnosťou, aby sme ich 

vedeli rozpoznať sami v sebe. Bez falošnej pokory si priznať, aké schopnosti, 

vlohy, nadanie mám od Boha. Vedieť, že všetko čo mám, dostal som pre 

druhých nie pre prestíž vlastnej osoby a pre svoj zisk či zbohatnutie. Kristove 

slová inšpirujú k  zodpovednému spytovaniu svedomia, a to nielen čo sa týka 

hriechov, ktoré sme spáchali, ale v snahe objaviť svoje skryté vlohy ku konaniu 

dobra, aby sme mohli plne slúžiť k prospechu Božieho kráľovstva. Aj tie je 

potrebné poznať, uplatňovať, rozvíjať a rozmnožovať. Budeme tiež súdení 

nielen zo spáchaných vín, ale tiež z toho, ako sme hospodárili a starali sa 

o zverené míny a dary. A nezabudnime, že celý svet a všetko čo sa v ňom deje 

v ňom je jedna veľká Božia zmenáreň. V nej zmeňujeme sami seba, čas a sily 

svojho života, zverené dary i ochotu dať všetko pre vec Božiu i pre svojich 

blížnych. Všetko to, čo môžeme obetovať, vykupovať, zúročiť a darovať, aby 

niekde inde mohol Boh tvoriť a naplňovať svoje dielo. 

 

Cieľom nášho života je vzdávať Bohu slávu teraz na zemi 

prostredníctvom toho, čo sa nám zverilo, a potom raz vo večnosti s Pannou 

Máriou, anjelmi a svätými. Ak na to nezabudneme zabúdať, zaiste sa 

vynasnažíme byť dobrými správcami darov, ktoré nám Pán chcel dať, aby sme 

nimi dobýjali nebo. 

 

Svätý Augustín zvykol hovoriť: „Nikdy nech vám nepríde zaťažko, že ste 

ho milovali. Láska nie je bremenom.“ Pán chce odmeniť našu vernosť už na 

tomto svete. Svoj čas a svoje prostriedky musíme teraz využiť na šírenie 

Kristovho kráľovstva na zemi. 

Amen. 
 


