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Tentokrát nás čeká nejen povídání o tom, jaké čtení z Bible patří k této neděli, ale také nahlédnutí
do úplně nového období církevního roku. Je před námi postní doba a začíná právě tuto středu.
Taková období (určitě si ještě pamatujete z nedávna například advent a Vánoce) nejsou během roku
pro nic za nic nebo snad proto, abychom se nenudili. Měli bychom je správně prožít a mít z nich
užitek. A tak si dneska povíme, co pro nás postní doba vlastně znamená. Přeju Vám, ať se Vám
prožití letošní postní doby povede!

Vaše Majka

Okénko z nedělních čtení

V posledních týdnech jsme sledovali Pána Ježíše, jak učil zástupy. Vysvětloval, jak máme hledat
sílu u Boha, když je pro nás něco těžké. Jak máme věřit, že Bůh pro nás chystá vždycky odměnu,
když se snažíme žít správně. Jak máme mít pochopení pro druhé a chovat se k nim hezky i tehdy,
když oni se k nám pěkně nechovají. Tentokrát přidává Pán Ježíš ještě něco dalšího – a používá při
tom velmi zajímavá přirovnání. Může vést slepý slepého? No, asi by to dobře nedopadlo. Může
někdo s velikým trámem ve vlastním oku vyndávat druhému z oka maličkou třísku? To by asi taky
nebyl dobrý nápad… Ale proč takhle divně Ježíš mluví? Jen nám chce ukázat, že je třeba nejdřív
napravit sebe a teprve pak chtít napravovat někoho druhého. Nejdřív musíme vždycky začít u sebe.
Když někdo napomíná a poučuje druhé, ale sám se nesnaží, je to špatně. Když se nám ale bude dařit
žít správně, budeme jako dobrý strom dávat dobré ovoce a budeme tak užiteční i ostatním. Budeme
na ostatní hodní, budeme jim pomáhat, svoje povinnosti budeme dobře plnit a navíc si z nás může
vzít někdo i příklad a třeba se bude také snažit být lepší.

Popeleční středa – začátek doby postní

Tuto středu začíná postní doba. Co to znamená? Postní období trvá 40 dnů a má nás připravit na
Velikonoce. Už odedávna lidé pochopili, že pokud je v životě čeká něco velkého, je třeba se na to
připravit.  Bojovník  před  bitvou  procvičí  svaly,  vyčistí  a  nabrousí  zbraně.  Hudebník  před
významným koncertem bude pilně nacvičovat vybrané skladby a pečlivě překontroluje svůj nástroj.
Kuchař  před  přípravou  hostiny  prohlédne  hrnce  a  pánve  a  přepočítá  zásoby  surovin,  aby  nic
nechybělo. Ženich a nevěsta před svatbou rozešlou pozvánky, zamluví sál, jídlo i květiny, opatří
krásné šaty. Ale všichni nejspíš udělají ještě jednu věc, která možná není tolik vidět – na nějakou
dobu se stáhnou tak trochu do sebe. Omezí to, co pro jejich chystání není důležité, aby měli čas a
klid pro to podstatné.  A přesně to je pro nás postní doba – období, kdy se máme nachystat na
nejdůležitější svátky roku (Velikonoce). Proto se zároveň máme trochu omezit v tom nedůležitém,
co nás od Boha rozptyluje, abychom se o to víc mohli soustředit na to podstatné, co o Velikonocích
přijde. Jak to máme udělat? Návod nám dal Pán Ježíš v těch předchozích nedělních čteních. Máme
se více modlit a číst si o Bohu z Bible, abychom lépe vnímali, co nám Bůh chce říct. Máme se vzdát
věcí, které nepotřebujeme a od Boha nás odvádějí (pro každého to může být něco jiného – možná
mlsání sladkostí, hodně času u televize, tabletu, počítače nebo mobilu, možná taky přemíra hraček a
věcí, které máme kolem sebe…). Máme myslet na druhé, zvlášť na ty, kdo se nemají tak dobře jako
my, pomáhat jim a dělit se (nejen o dobré věci, ale také o náš čas – někdy můžeme nejvíc pomoci
společně strávenou chvilkou, společnou prací, drobným dárkem…). A máme se usmířit s těmi, se
kterými máme nějaké spory a vztahy se nám s nimi nějak pokazily. Zní to vlastně jednoduše, ale



opravdu to dělat už tak snadné není– a proto máme hned první „na seznamu úkolů“ právě modlitbu,
abychom o pomoc prosili Boha. Ten nám jistě bude se vším pomáhat, vždyť se snažíme jít za Ním.

A proč se ta  středa jmenuje popeleční? Lidem v kostele  kněz udělá na čelo křížek popelem.
Možná jste už někdy zaslechli slova „sypal si na hlavu popel“ – znamená to, že někdo uznal svoji
chybu. I my máme na začátku postního období uznat, že máme hodně co vylepšovat. Kněz říká:
„Obraťte  se  a  věřte  evangeliu!“  a  také  „Pamatuj,  že  jsi  prach  a  v  prach  se navrátíš!“  To zase
připomíná, že náš čas na tomhle světě je omezený, jednou umřeme, z našeho těla zbyde jenom
prach a popel, a potom nás bude posuzovat Bůh, jak jsme žili. Popelec (ten křížek popelem) je tedy
znamení, že chceme postní dobu prožít vědomě a opravdu se snažit svůj život vylepšit.

Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení…

Všichni určitě znáte adventní kalendáře, které pomáhají ukázat, jak ubíhá čas do Vánoc. V postní
době můžete zkusit něco podobného – postní kalendář. Můžete použít jakýkoliv běžný kalendář,
který ukazuje jednotlivé dny. Každý den, kdy se Vám podaří udělat něco dobrého (návrhy už jste
četli před chvilkou, ale nebojte se přidat vlastní nebo se poradit s rodiči), si můžete třeba vybarvit
nebo si za něj nalepit nálepku apod. Je dobré si předem zvolit předsevzetí, co byste ten den chtěli
udělat, čeho se vzdát, o co se rozdělit, co udělat pro druhé… Postní předsevzetí si můžete zvolit i
jedno větší na celý týden nebo třeba společně za celou rodinu a vzájemně si pomáhat při plnění a
podporovat se.

Postní doba je poměrně dlouhá a nápadů na dobrá předsevzetí není nikdy dost – zkuste napsat
některá svoje předsevzetí na papír (Vám menším jistě rodiče pomůžou) a připnout je v kostele na
nástěnku.  Můžeme  se  takhle  navzájem  inspirovat.  Můžete  také  samozřejmě  zkusit  i  vytvořit
obrázek, jak nějaké předsevzetí plníte.

Neděle se do postní doby nepočítají, to znamená, že si o nedělích nemusíme nic zásadně odříkat,
máme slavit „den Páně“ a Bohu děkovat za všechno dobré, co máme a co se nám daří. Tím víc se
ale  můžeme věnovat  například  čtení  Bible  nebo strávit  víc  času  společně  s  rodinou a  dělat  si
navzájem radost. Můžete mi napsat, jak se Vám to daří.


