
Postní doba 
 
 

Snažme se vždy v tomto světě  
ve všem Bohu líbiti,  
hřích mrtviti v svém životě,  
s vírou za Kristem jíti,  
neboť on je pravý vůdce  
a do nebe cesty strůjce;  
kdo za ním se svým křížem jdou,  
slávy věčné s ním dojdou.  

 
 
 
Do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na Velikonoce, vstupují 
věřící Popeleční středou. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, 
která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. 
 
Zavedení „popeleční středy“ se datuje někdy do 6.-7. století, kdy byl začátek 
postního období přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející 
středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány 
jako postní den. 

Již od konce 11. století se na Popeleční 
středu uděluje popelem znamení kříže na 
čelo (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že 
prach jsi a v prach se obrátíš“, nebo  
„Obraťte se a věřte evangeliu“. Přijetí 
popelce je znamením kajícnosti převzatým z 
biblické tradice a uchovávaným v církvi až 
do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje 
stav člověka, který vyznává před Bohem svůj 

mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se 
obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává 
ze spálených palmových a olivových ratolestí ("kočiček" - v našich krajích), 
posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. 
 
 

"Stůjte na cestách a vyhlížejte,  
ptejte se, která je dobrá,  
po ní se vydejte  
a vaše duše naleznou klid."  
 



Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří 
především na vnější skutky, "žíněné roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž 
na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky 
zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj 
projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se 
od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu. Toto obrácení je 
především výsledkem působením samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává 
sílu a možnost začít znovu -když objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah 
k nám 
 
V době postní slavíme tajemství vyjití (exodu) Izraele, jehož dovršením je 
Ježíšovo vyjití "z tohoto světa k Otci". Starozákonní Izrael, lid povolaný Bohem, 
nastoupil svou cestu vstříc svobodě pod vedením Mojžíše. Šel na poušť, aby tam 
slyšel Boží hlas a naučil se žít podle Božího slova. "Mojžíš se postil čtyřicet dní 
a čtyřicet nocí, když přijal Zákon… stačilo mu Boží slovo a světlo Ducha, které 
do něj sestupovalo". Kristus navazuje na Mojžíšovo putování pouští a přivádí je 
k dovršení, neboť vede a osvobozuje všechny lidi. Svým postem ukazuje, že je 
naprosto svobodný a nade všechno povznesený a že umí žít z jiného "chleba" - "z 
každého slova, které vychází z Božích úst". Jeho pokrmem je konat vůli Boha 
Otce. Na rozdíl od prvního člověka, který nepřijal Boží záměr s lidstvem a stal 
se otrokem, Ježíš jakožto nový Adam zcela a bezvýhradně přijímá Boží vůli, 
která jej ustanovuje pánem všeho a všech: i andělé mu budou sloužit. 
 
Církev tato tajemství Kristova exodu a postu slaví a snaží se obnovit svůj život. 
Církev prožívá tento čas obnovy ve znamení očisty od hříchů spolu se všemi 
kajícníky, kteří poté, co přijali křest, poznávají, že se musí usmířit s Bohem i s 
lidmi. V závěru postní doby bude církev - v souladu s dávnou tradicí - oslavovat 
usmíření za účasti všech "svatých". Církev slaví postní dobu se všemi lidmi: 
usiluje o stále hlubší obnovu, obrací svůj zrak ke Kristu a k jeho horoucí lásce k 
Otci a k lidem a snaží se být "setbou", která padá do země, umírá a přináší 
mnohý užitek. 
  
Konkrétní kroky, na cestě obrácení: 
 
Modlitba 
Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí 
přezkoumat a probrat s Pánem vše důležité z 
našeho života. Modlitba je ale též projevem naší 
lásky k bližním, modlíme-li se za druhé, za známé 
i neznámé, za lidi, kterým tato služba může 
prospět. 
Modlitbou už je vědomý život v Boží přítomnosti. 
 



 
 
Půst 

Postem zdaleka není myšleno jen odepření si 
jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v 
našem životě postradatelné, zbytečné nebo 
překážející, co nás spoutává. Skrze něj 
dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a 
máme možnost více poznat sami sebe... 
Zřeknutí znamená, když k nutkání "muset 
mít" řekneme ne. Zřeknutí se znamená 
svobodný, zodpovědný a uvědomělý život. 

 
 
Almužna, činění dobra 
Almužnou, činěním dobra - tím, čeho se 
postem vzdáme, můžeme obohatit toho, 
kdo to potřebuje. Almužna může 
znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, 
trpělivost, hmotné prostředky všem těm, 
kteří to potřebují. Počínaje vlastními 
dětmi, životními partnery, rodiči, až po 
lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné... 
Zřeknutím se něčeho ve prospěch 
bližních realizujeme základní přikázání 
lásky a  ztotožňujeme se s Kristem. České slovo almužna vzniklo z řeckého 
elemosyné, které znamená milosrdenství, milosrdný vztah. Dobro činíme už 
tehdy, když s druhými sdílíme čas a pozornost, radost i bolest. 
 
 
Nová smlouva uzavřená v Kristově velikonočním tajemství 
 
Biblická čtení tohoto ročního cyklu se zaměřují na téma smlouvy a na Kristovo 
velikonoční tajemství. Vedou nás k poznání, že Kristus ve svém velikonočním 
tajemství obětuje pro naši spásu sám sebe, čímž naplňuje starozákonní smlouvu 
smlouvou novou a věčnou. 
 
1. postní neděle -Invocavit (Invocavit me = Povolal mne), Černá: 
  
Pokušení dokresluje, jak veliký boj musel Ježíš svádět se zlem, aby nad ním svou 
smrtí a vzkříšením definitivně zvítězil. Už Noe svedl tento boj, jednoznačně se 
rozhodl pro Boha, byl zachráněn a uzavřel smlouvu s Hospodinem. To vše je 
předzvěstí křtu . 



 
2. postní neděle -Reminiscere (Reminiscere miserationum 
tuarum = Rozpomeň se na své  smilování), Pražná:  
 
Iniciativy se ujímá Bůh Otec. V tajemství 
proměnění, díky kterému můžeme lépe pochopit 
tajemství kříže, prohlašuje, že Ježíš je jeho Syn. 
Neuchránil ho smrti, ale zcela jej daroval nám 
lidem, stejně jako Abrahám obětoval Bohu svého 
syna. V dalších nedělích potvrzuje sám Ježíš, že 
přijal Otcův záměr a stal se chrámem, v němž se 
pro naši spásu koná oběť nové smlouvy. 
  
 

3. postní neděle -Oculi (Oculi mei semper ad Dominům = Mé oči stále vyhlíží Pána)    
Kýchavá: 
Ukřižovaný Ježíš se ve svém těle stal novým chrámem - zbořeným, avšak znovu 
vybudovaným. V jeho velikonoční oběti se projevila Boží moudrost a moc, jíž se 
naplňuje Starý zákon . 
  
4. postní neděle -Laetare (Laetare Jerusalem = Raduj se, Jeruzaléme) Družebná:  
 
Návrat z vyhnanství a osvobození od hříchu jsou konkrétní plody spásy, kterou 
celému lidstvu přináší Kristus povýšený na kříž jako bronzový had, který byl 
vyvýšen na poušti. Kristovo odsouzení nám přináší spásu. 
 
 
5. postní neděle -Judica (Iudica me Deus = Zjednej 
mi právo, Bože) Smrtná:  
 
Ježíš byl poslušný až k smrti kříže a stal se 
pšeničným zrnem: padl do země, zemřel a 
přinesl hojný užitek skrze své oslavení. Ježíš 
dovršuje smlouvu, která nás osvobozuje od 
hříchu. 
 
 
 
 
„Odvraťte se, dome izraelský, od své nepravosti. Řekni synům mého lidu: 
Budou-li vaše hříchy sahat od země až do nebe a budou-li červenější než purpur 
a černější než smuteční šat a vy se ke mně z celého srdce obrátíte a řeknete: 
Otče!, vyslyším vás jako svůj svatý lid.  Protože tedy chce, aby všichni jeho 
milovaní měli účast na pokání, pevně tak ustanovil svou všemohoucí vůlí.  



     Proto se podrobme jeho velebné a slavné 
vůli a padněme na kolena v prosbách o jeho 
slitování a laskavost a odevzdejme se jeho 
milosrdenství a upusťme od marného 
usilování a řevnivosti a závisti vedoucí 
k smrti.  
     Nuže, pokořme se, bratři, a odložme 
všecku domýšlivost a nadutost, pošetilost 
i hněvivost a čiňme, co je psáno; neboť Duch 
svatý praví: Ať se moudrý nechlubí svou 
moudrostí, ať se silný nechlubí svou silou, ať 
se boháč nechlubí svým bohatstvím. Kdo se 
chce chlubit, ať se chlubí v Pánu, ať ho hledá 
a jedná podle práva a spravedlnosti. 
A především buďme pamětlivi slov Pána 

Ježíše, která pronesl, když učil dobrotě a trpělivosti.    Neboť zajisté řekl: Buďte 
milosrdní, abyste došli milosrdenství; odpouštějte, aby bylo odpuštěno vám! Jak 
činíte, tak bude učiněno vám; jak dáváte, tak bude dáno vám; jak soudíte, tak 
budete souzeni; jak laskaví jste, takové laskavosti dojdete; jakou měrou měříte, 
takovou bude naměřeno vám.  Tímto přikázáním a těmito pokyny se v pokoře 
posilněme, abychom žili poslušni jeho svatých slov. Neboť svaté slovo praví: Na 
koho shlédnu? Jen na pokorného, tichého, plného úcty před mými slovy.    
 
 
Bože, požehnej svému lidu 
  
Veď podle své vůle smýšlení všech národů i těch, kdo jim vládnou,  
— aby upřímně usilovali o společné dobro všech.  
 
Upevni zbožnost těch, kdo všechno opustili a následovali Krista, 
— aby vydávali dobré svědectví o svatosti církve a jejich život byl příkladem pro 
ostatní.  
 
Ty jsi stvořil všechny lidi k svému obrazu, 
— dej, ať uznají, že jsou si všichni rovni.  
 
Přiveď všechny bloudící k poznání tvého přátelství a tvé pravdy  
— a nauč nás pomáhat jim na cestě k tobě.  
 
Uveď zemřelé do své slávy,  

— ať tě společně chválí navěky.  
 


