
Výzva 9. skautských prvých piatkov 
2. mesiac 

 
HRIECH, ktorý odstraňujem  – LAKOMSTVO 
 
ČNOSŤ, ktorú pestujem  – ŠTEDROSŤ a PRAJNOSŤ 
 
O ČO IDE: 

Lakomstvo je prejav pýchy: strach z nedostatku. Netýka sa len roviny majetku, môže sa prejavovať aj 
tým, že inému nedoprajem uznanie, triumf, vplyv, postavenie,… lebo by to ohrozilo a umenšilo moje postavenie, 
moju prestíž,… a preto sa nerád delím o svoje vedomosti, skúsenosti, žiarlivo si všetko strážim, som neochotný. 

Ako Boží syn/dcéra už ale nič podobné nepotrebujem. Som slobodný a voľný od seba a teda oslobodený 
k štedrosti a k prajnosti a k novému druhu radosti, ktorú so sebou táto sloboda prináša: k radosti z toho, že sme 
sa podelili a že sme inému pomohli podrásť a zažiť úspech, radosť, triumf, veci, ktoré my už teraz sami 
nepotrebujeme, ale kedysi aj nás tešili a – buďme úprimní – aj teraz nás potešia, aj keď už nie sme na nich 
nijako závislí ani po nich nedychtíme. 
 
ČO UROBÍM: 
 

Budem sa učiť štedrosti – v oblasti majetku, ale aj v oblasti ostatných vecí a rád sa budem s inými 
deliť. 

Budem sa učiť prajnosti a budem pomáhať iným, aby aj oni uspeli, vynikli, aby si možno užili úspech a 
„päť minút slávy“ a budem sa snažiť z toho úprimne tešiť 
 
KEDY JE TÁTO ČASŤ VÝZVY SPLNENÁ: 
 

Keď aspoň 20× počas tohto mesiaca 
 

o ráno si pripomeniem, kto som a čo mám v Kristovi Ježišovi, svoju hodnosť, dôstojnosť a 
identitu; a potom 

o ALEBO sa s niekým podelím a niečo materiálne a nie zanedbateľné, ale tak, že „stratu“ toho 
aj sám na sebe pocítim (najmenej 5×); 

o ALEBO niekomu pomôžem k úspechu, k triumfu a sám skromne ostanem v pozadí a nechám 
všetku slávu na neho; 

o ALEBO sa s niekým nezištne podelím o svoje vedomosti a skúsenosti a tak prispejem k jeho 
rastu a k jeho úspechu a sám pritom skromne ostanem v pozadí, nepochválim sa tým ani nič podobné; 

 
AKO SKAUT aspoň jeden krát počas tohto mesiaca sa v mojej družine/oddiely podujmem na niečo, 

kde sa podelím o svoje skúsenosti, zručnosti, vedomosti tak, aby som tým iným pomohol napredovať, rásť a 
zažiť pocit víťazstva a úspechu. 
 

Na konci mesiaca sa o tom pozhováram s niekým starším a skúsenejším, alebo si aspoň dôkladne 
pospytujem svedomie, ako som túto časť výzvy splnil! 
 

Overím si, či pokračujem v postojoch, ktoré som sa učil v predchádzajúcom mesiaci! 


