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Doba postní 

 
Je časem přípravy na velikonoce. Chceme oslavit oběť Pána Ježíše, kterou nás 

vykoupil. A chceme oslavit jeho slavné vzkříšení, kterým nám dosvědčil příslib věčného 
života. 

Je časem sebereflexe, kdy se díváme na svůj život, ve kterém je třeba toho mnoho 
změnit, uspořádat si žebříček hodnot, srovnat se s Božím řádem vyjádřeným v Desateru a 
v přikázání lásky.  

Je časem, který má pomoci, abychom vyšli z oslavy velikonoc, do jisté míry, jako 
nový člověk. 

   
Mojžíš dostal od Boha Hospodina pro Izraelity Desatero Božích přikázání.  

Jejich dodržováním Izraelité naplňovali smlouvu uzavřenou s Hospodinem.  
Desatero učí Izraelity i křesťany a nejen je, ale všechny lidi rozlišovat dobro a zlo.  
Životem podle dobra zušlechťujeme své životy a celou společnost, stáváme se plně lidskými 
a milujícími bytostmi, které o sobě mohou právem říci, že jsou obrazem Boha. 

 
Zachovávejte a plňte tyto příkazy, neboť tak budete v očích národů moudří a rozumní: 

uslyší o všech těchto nařízeních a řeknou: 'Skutečně, moudrý a rozumný je tento velký 
národ!' Neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je Hospodin, náš 
Bůh, kdykoli ho vzýváme. A kde je tak velký národ, který by měl spravedlivá nařízení a 
ustanovení, jako je celé toto zákonodárství, které já vám dnes prohlašuji.  

Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi, 
není jiného Boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl 
šťastný ty a tvoji synové po tobě, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává 
navždy!"  

Deuteronomium 4, 6-8+39-40 



Křesťanská víra jako jediná v dnešní době vychovává. 
 
V tomto konzumním světě, kde se nerozlišuje dobro a zlo, ale kde platí jen, co se mi hodí a 
co nehodí, co je mi příjemné a co nepříjemné. Kde se vytrácí poctivost, zodpovědnost, oběť 
a láska v tomto světě ukájení požitků, říká křesťanství jako jediné, kde jsou hranice, co se 
smí a co ne, vybízí k dobru a varuje před zlem. Křesťanská víra (nauka) je jediným 
objektivním východiskem k právním normám, staví se proti zákonu džungle, jako jediná 
určuje co je objektivně dobré a co zlé. 
 

 
Jeden člověk se Ježíše otázal: 
"Mistře, které přikázání v zákoně je největší?" 
On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem,  
celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. 
Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. 
Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." 

Mt 22,35-40 
 

Nové knihy k zapůjčení v kostele 
 

MALÝ KOMPAS VÍRY          autor: Max Kašpar 
Známý psychiatr a jáhen Max Kašparů se snaží odpovídat jednoduchým způsobem na otázky 
víry a způsobu života křesťanů. 
 
NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA      autor: Svatoslav Gosman 
12 příběhů ze života svatých (např. Dona Boska, Františka z Assisi, Jana Nepomuka 
Neumanna, Marie Goretti). 
 
ZÁBLESK VĚČNOSTI 
Příběh Iana McCormacka o jeho zážitku klinické smrti. 
 
CHUDOBKA Z ORLICKÝCH HOR 
Životní příběh stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové. 
 
ODPUSŤ NATAŠO           autor: S. K. Dakov      
Příběh o pronásledování křesťanu v bývalém Sovětském svazu.  
  
JEŠTĚRKA     autor: Iva Sanetrníková 
Svědectví vyléčené narkomanky. 
 
MARIA         autor: František Press 
Mariánská zjevení a poselství. (např. Fatima, La Salleta, Garabandal, Medžugorje, … ) 
 
PŘIJĎ DUCHU SVATÝ     autor: František Press 
Autor se zabývá důsledky pádu člověka spolu s očekáváním druhého Ježíšova příchodu a 
obnovy světa. 
 



ZÁPAS O NOVÝ SVĚT     autor: František Press 
Autor rozebírá příčiny dnešní hluboké krize světa, na které se podílí i nová ideologie New 
Age, jejímž jádrem je orientální panteismus a různé okultní nauky. 
 
CIVILIZACE LÁSKY      autor: František Press 
Kniha volně navazující na předešlé publikace. 
 
ZKUŠENOSTI EXORCISTY    autor: Raul Salvucci 
O problematice  vyhánění zlého ducha. 

 
 
 

ANIMÁTO ŘI  
… z uplynulých akcí … 

CÍRKEVNÍ SILVESTR 

V neděli 23.11. 2014 se v Potřelmově 
uskutečnila akce, na kterou byla zvána 
mládež z naší farnosti. Na programu bylo 
loučení s Církevním rokem 2014 
zaměřeným na RODINU. Návštěvníky akce 
čekal program v podobě promítání, 
modlitby, vtipné scénky a napínavých her. 
Nechybělo občerstvení ani suprová 
atmosféra. Večer vyvrcholil odpálením 
dlouho očekávaného ohňostroje, který celou 
akci zakončil. Ohňostroj se všem líbil, a tak 
doufejme, že se příští rok zase sejdeme v 
tak hojném počtu, jako letos. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  

Dne 7.12. 2014, v neděli odpoledne, se v 
Postřelmovském kostele sv. Matouše 
uskutečnila Mikulášská besídka. Od 
začátku besídky byl pro děti nachystán zajímavý program, kterým je provedly Lucka 
Matějčková a Martina Bartoňová. Děj letošní divadelní scénky se točil okolo toho, že zlo v 
životě musíme umět rozpoznat a bránit se mu. Také jsme viděli, že účinnou  obranou je nám 
modlitba a velkými pomocníky jsou nám andělé strážní. Po tomto programu přišel do kostela 
také svatý Mikuláš s anděly, kteří dětem přinesli dárečky. Akce se vydařila, doufáme, že se 
dětem líbila a třeba k nám zase za rok svatý Mikuláš zavítá. 

ODPOLEDNE S DONEM BOSCEM 

V sobotu 31. 1. 2015 jsme si v liturgickém kalendáři připomněli památku Dona Boska. Na 
tento den si postřelmovská mládež připravila v kulturním domě pro děti program týkající se 
zmíněného světce. Akce začala po 14. hodině společným vyráběním velkého barevného 



srdce, kterého se také zúčastnili hosté – kněží P. Vladimír Jahn, místní duchovní správce, a 
P. Petr Káňa, který za námi přijel ze Šumperka. Poté se dětem představil sám Don Bosko a 
přiblížil jim důležité momenty a události svého života. Nechyběla ani hravá část programu. 
Děti plnily různé úkoly na stanovištích, za které dostaly odměnu. Následovalo „témátko“ P. 
Káni mimo jiné i o Boží existenci ve věcech okolo nás. Po svačině od firmy „Co kdo dá“ 
jsme odbočili na chvíli od tématu odpoledne a zúčastnění mohli zhlédnout úsměvnou scénku, 
která se týkala komentování mistrovství světa v ledním hokeji. Ke konci programu ještě 
všichni zhlédli videoupoutávku na každoroční prázdninový tábor VOR, který se letos 
uskuteční v Písařově. Poté jsme se již se všemi rozloučili. 
Věříme, že se všem toto odpoledne líbilo, a už se těšíme na další společně strávené akce.  

… co připravujeme … 

POSTNÍ HRA 

V době postní se chceme připravit na Velikonoce. K tomu nám 
může pomoci i tato postní hra, která nás bude provázet letošní 
postní dobou.  
Rozhodni se, čím chceš udělat každý den v postní době Pánu 
Ježíši radost. Můžeš si něco odříct, pomodlit se, nebo třeba 
s něčím pomoci rodičům či jiným lidem.  
Více Info o hře se bude ještě vyhlašovat v kostele ☺ 

KŘÍŽOVÁ CESTA S MLÁDEŽÍ 

 
 
Milí přátelé, kamarádi, milí rodiče, přijměte prosím naše 
pozvání na tradiční společné projití křížové cesty před 
Velikonocemi. Připravuje ji pro vás Spolčo Postřelmov a 
budeme rádi, když se k nám připojíte. Čeká nás 14 
zastavení, které si projdeme spolu s Ježíšem, uslyšíme 
písničku či něco dalšího. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOČNÍ BDĚNÍ V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ 
 

Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. 
Zůstaňte zde a bděte se mnou!“ 
Přijmi i ty Ježíšovu výzvu a přijď v noci ze Zeleného 
čtvrtka na Velký pátek do kostela svatého Matouše 
v Postřelmově bdít s Pánem Ježíšem v Getsemanské 
zahradě.  



JAK NA PŮST? 

Těžce na cvičišti, lehce na bojišti - toto staré úsloví platí i o postní době. Co to je půst a proč 
se vlastně máme postit? Celé to souvisí s našimi hříchy a slabostmi. Kde je hřích, tam je zlo, 
kde je zlo, tam schází dobro, a kde schází dobro, tam ho lze doplnit. K tomu slouží skutek, 
kterým vyjadřuji, že je mi vykonaného zla líto a chci usilovat o dobro. 
 
Co je to půst? 
Půst udržuje otevřenou ránu, která nás udržuje v pohybu směrem k Bohu. (Anselm Grün) 
 
Od hříchu k pokání, od zla k dobru 
Hříchem se stavím proti Bohu a dobrým skutkem na stranu Boha, který jediný je dobrý. 
Skutku, kterým se snažím nahradit zlo, jež jsem udělal, říkáme kající skutek, skutek pokání. 
Pokání, kát se, souvisí s lítostí – tedy s vědomím, že jsem někomu ublížil (Bohu, druhým, 
sobě) a nechci to tak nechat. Proto se chci snažit využít všechny možné prostředky, abych 
měl sílu dobro konat.  
V postní době jsme podněcováni k tomu, abychom vychovali svá srdce k touze a lásce k 
Bohu. (Benedikt XVI.) 
 
Pro koho to všechno dělám? 
Pro maminku? Pro pana faráře? Protože se to tak dělá? Určitě ne. Tím nejvnitřnějším 
důvodem musí být Bůh. Můj vztah k Ježíši Kristu. Chci usilovat o to, aby ten, který pro mě 
toho tolik udělal, měl ze mě radost. 
 
Půst, nebo dieta? 
Půst dělám pro Pána Ježíše, dietu dělám pro sebe. A tady už se nám ukazuje podstatný 
rozdíl. Při postním, kajícím snažením usiluji o zlepšení vztahu s Bohem, kdežto při dietě 
nebo snaze o zhubnutí mi jde o to, jak vypadám nebo jak mě budou vidět druzí. 
Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, jako již u proroků, nemíří především na vnější skutky, 
„žíněné roucho a popel“, posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání. 
Bez něho zůstávají kající skutky neplodné a lživé. (KKC) 
 
Jak to bylo s postem? 
Půst ve staré církvi spočíval v tom, že se jedlo pouze jedno jídlo denně, a to večer. Jídelníček 
byl bez masitých pokrmů a nepilo se víno. Později se vyřadily i mléčné výrobky a vejce. 
Kdo stoupá, nikdy nepřestává znovu a znovu začínat; nikdy s těmi začátky neskončí. Ten, kdo 
stoupá, nikdy nepřestává toužit po tom, co už zná. (Sv. Řehoř z Nyssy) 
 
Půst dnes, jak na to? 
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy. Písmo i církevní otcové 
zdůrazňují zvláště tři způsoby: půst, modlitbu, almužnu, které vyjadřují obrácení ve vztahu 
k sobě samému, ve vztahu k Bohu a ve vztahu k druhým. (KKC) 
Úprava jídelníčku v postní době na chleba a vodu není jediným (i když stále platným) 
prostředkem, jak zvládnout sám sebe, svou náklonnost ke hříchu a jak se posilovat v 
rozhodnutí k dobru, jak postupovat na cestě za Kristem. Jak nám říká úryvek z katechismu, 
je to také modlitba a almužna. Jak si s tím ale poradit? 
 



Co mohu v postu dělat já?  
Lidé kolem mě 
Stačí se jen rozhlédnout, být trochu pozorný a každý den mohu najít alespoň jednoho 
člověka, který potřebuje moji pomoc. Může to být třeba jen úsměv nebo pomoc s těžkou 
taškou, vysvětlit učení spolužákovi nebo mladšímu sourozenci. Podívat se na to, co potřebují 
rodiče a jak mohu pomoci jim. Každý den se mi nabízí mnoho možností, jen mít otevřené 
oči. 
 
Vztahy 
Jak vypadají vztahy, které prožívám? Vztahy s rodiči, sourozenci, kamarády nebo spolužáky. 
Jak s nimi hovořím, jak je přijímám? Jak jim dávám najevo, že o ně stojím a že mi na nich 
záleží? Tady je další prostor pro každodenní snažení, abychom spolu dokázali hezky mluvit a 
vycházet. 
 
Počítač, internet, filmy 
Zde je velká oblast, ve které lze udělat mnoho. Kolik hodin trávím denně na počítači? A je to 
vždy čas strávený věcmi do školy? Kolik času strávím u her, ve kterých jde o zabíjení a 
ničení? Postní předsevzetí by mohlo znít: Nebudu hrát v postu hry, kde se zabíjejí lidé. Kolik 
času trávím na internetu na facebooku nebo při chatování s kamarády? Nemusím hned 
přestat používat facebook, ale mohu omezit čas, který zde trávím, a získaný čas rozumně 
využít.  
I u sledování filmů nebo televize lze zapracovat a získat tak mnoho drahocenného času pro 
věci, které třeba neustále odkládám. 
Zkus v postní době ze svého života něco odstranit, co ti bere čas a co není tak důležité a 
potřebné. A do uvolněného prostoru vpusť Boha... (P. Aleš Opatrný) 
 
Jídlo 
V neposlední řadě je to také jídlo. Jídlo je obrovský dar, který máme a který dostáváme. 
Bohužel v západní kultuře s jídlem nakládáme jako s věcí a ne jako s darem. Jím jenom 
tehdy, když mám hlad, nebo do sebe od rána do večera něco cpu? Na druhou stranu jím tolik, 
kolik odpovídá mému věku a fyzické zátěži, nebo jím méně, a tak si ubližuji? Jsem vděčný 
za každý kousek jídla, i když mi zrovna moc nechutná? Jak nakládám s jídlem, které mi 
zbude? Peníze, které bych dal na čokoládu, energy drinky nebo žvýkačky mohu odložit a pak 
dát např. do sbírky nebo na adopci na dálku. 
 
Modlitba 
Nelze zapomenout na to, že právě modlitba může jedinečným způsobem upevňovat a 
posilovat vztah k Bohu. Jde o čas strávený s Bohem. Čas, který Bohu věnuji. Čas, ve kterém 
jsem s ním. Rozhodni se v postní době věnovat každý den minimálně 20 minut modlitbě. 
Tím se ale nerozumí odříkávání 15 otčenášů a 15 zdrávasů. Tím se rozumí zůstat 20 minut v 
rozhovoru s Bohem, s Kristem. A o čem si s ním povídat? O všem, co prožíváš, co tě trápí, z 
čeho máš radost. K modlitbě nám může pomoci Písmo svaté. Konkrétně evangelia, kde ke 
mně promlouvá Ježíš, a na mně je, abych na jeho slova odpověděl – a to je modlitba. 
Cesta dokonalosti prochází křížem. Bez odříkání a bez duchovního boje není svatosti. 
Duchovní pokrok vyžaduje askezi a umrtvování, které postupně vedou k životu v pokoji a 
v radosti blahoslavenství. (KKC) 
 



Jdi do toho! 
Nezapomeň, půst není cíl postní doby, ale prostředek, jak se dobře připravit na oslavu 
Kristova vzkříšení. Půst je způsob, jak dát v sobě prostor Bohu a radovat se z jeho 
přítomnosti ve mně. Ještě jedna poznámka: Není potřeba stále vymýšlet něco nového, co 
bych ještě mohl a zatím jsem to nezkusil. Důležité je také vytrvat v tom, co už dobrého 
dělám, a třeba to v této postní době ještě víc prohloubit. 
otec Jan Krbec (článek převzat z časopisu Tarsicius) 

za farní animátory Ondra a Lucka 
 
 
 

Milé děti, 
máme tady postní dobu a i na toto období jsme pro vás připravili tajenky, za které na vás 
čeká odměna. Tajenka z minulého Farníčku byla: „Příprava na příchod Spasitele“, kterou 
správně vyluštila a poslala nám Anička Krmelová, gratulujeme :-).  
 
1. 
Na popeleční středu při udílení popelce zaznívá důležitá výzva, která by nás měla provázet 
nejen celou postní dobou, ale vlastně po celý náš život.  
Aby se popel nerozsypal, bývá většinou v misce. Několik takových misek máme v tomto 
úkolu. K vyluštění tajenky je potřeba přiřadit k miskám správné obrysy s písmenky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 
Příkladem obrácení nám může být i marnotratný syn, o němž se dočteme v 15. kapitole 
Lukášova evangelia. Vypráví o mladíkovi, který si vyžádal od svého tatínka peníze a odešel 
do daleké země, kde všechny peníze utratil. V zemi nastal veliký hlad a chlapec neměl ani 
jídlo, ani bydlení. Až jednoho dne mu nějaký muž nabídl službu – jeho úkolem bylo pást 
stádo zvířat. Jaká to byla zvířata zjistíš, když správně projdeš bludištěm. Postupuj vždy po 
číslech tak, jak jdou po sobě od 1 do 14.   
 
 
Správné odpovědi zasílejte na e-mail: Farnimladez@seznam.cz (nezapomeňte připsat 
jméno), nebo předejte osobně Lucce Bibrlové do 31. 3. 2015. 
 
 
 
 Časopis Farníček vydává Římskokatolická farnost Postřelmov, tel.: 583 437  113 
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