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Doba postní a almužna 
 

Ve středu 1. března začala doba postní. Touto tzv. Popeleční 

středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které 

je přípravou na oslavu Velikonoc. V postní době jsou křesťané 

vyzýváni k obrácení a k pokání,  což znamená odvrátit se od zla 

a zaměřit celý svůj život na Boha.  Moudrost církve předávaná 

po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě obrácení: 

„půst“, „modlitbu“, „almužnu“ a „smíření“. 

Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, 

jak a kudy se má ubírat jeho život. 

Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a to, čeho se zřekl poskytuje 

potřebným – což je podstatou „almužny“. Smíření pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, 

k druhým i k sobě. 

Almužna může znamenat také, že dáváme 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. 

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.  

Doba postní je tedy i čas pro 

Charitu, ať už věnujeme nějaký finanční dar nebo se zapojíme do nějaké charitní akce. 
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Z Arcidiecézní charity Praha: 

 

Setkání se zakladatelkou Adopce na dálku 
 

Arcidiecézní charita Praha připravuje 22. března od 17.00 

setkání se sestrou Marií Goretti z Indie. Sestra působí v 

malém městečku Honavar na jihozápadě Indie. Založila zde 

několik škol, provozuje nemocnici a sirotčinec. Její 

Kongregace královny apoštolů působí v okolních vesnicích, 

kde podporuje místní sociálně potřebné, aby získali 

soběstačnost.  

Místo setkání bude upřesněno na www.praha.charita.cz/akce. 
 

 
 

Koncert 
Dne 26. března 2017 od 15:00 hodin se uskuteční v kostele sv Rodiny Koncert pro hospice. Host 

pořadu: MUDr. Marie Svatošová - zakladatelka hospicové péče v Čechách. Pořádá Domov sv. Karla 

Boromejského. Viz www.domovrepy.cz.  

 

 
Připravila Marie Junková 

Březen 2017 
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