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Doba postní a postničky 
 

Popeleční středou, 26. února, jsme vstoupili do čtyřicetidenního 

postního období, které předchází Velikonocům. V této době máme 
možnost obnovit naše duchovní síly, zříci se hříchu a změnit naše 

smýšlení. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj 

projevil i navenek.  

K postní době patří již tradičně duchovně-formační akce Postní 
almužna. Během půstu mají (nejen) věřící lidé opět možnost návratu ke 

starobylé tradici – almužně. Do papírové pokladničky neboli postničky, 

kterou získáte v Charitě nebo ve farnosti, můžete odkládat peníze za 

požitky, které si během půstu odepřete. Získaný obnos pak pomůže 
lidem v nouzi. 

Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho pro nás příjemného zříci ve 

prospěch druhých: například omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, 

zábavu, televizi, zbytečné brouzdání po internetu, luxus nebo jiné věci, 
jež nejsou pro život nezbytně nutné. Tím, že se omezíme ve své spotřebě, můžeme nejen prospět 

trpícím lidem, ale také tím obohacujeme sami sebe. 
 

Tato dobrovolná duchovní formace věřících (odkládání ušetřených peněz do postničky) se koná od 

roku 2009 z podnětu České biskupské konference. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného 

prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, 

Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. 

Postničku si můžete vyzvednout v kontaktní kanceláři Arcidiecézní charity Praha v Londýnské 44 v 
Praze 2 (1. patro) po dohodě s Filipem Barošem: baros.filip@praha.charita.cz. 
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Z Arcidiecézní charity – program Adopce na dálku 

Reemě z Indie se dostala pomoc v pravý čas 
 

Reema prožívala šťastné dětství. Její rodiče byli chudí, ale i se skromným 

příjmem vždycky nějak vyšli. Vše se obrátilo vzhůru nohama, když tatínek 
podlehl těžké nemoci a maminka zůstala na všechno sama. Živila se pouze 

příležitostnými pracemi v zemědělství. V tu dobu byla vděčná za den, kdy 

sehnala dost jídla pro všechny děti. 

Reema chodila do 8. třídy. Dnes si je jistá, že její život by se odvíjel jinak, 
kdyby tehdy nedostala šanci studovat s podporou programu Adopce na 

dálku®. Do školy chodila ráda, a tak byla šťastná za možnost pokračovat 

ve studiu. Na střední škole se rozhodla pro duchovní život. V dalších letech 

se věnovala duchovní formaci a studiu pedagogiky. Své trvalé sliby složila 
před dvěma lety. Nyní naplňuje své poslání výukou mladých studentů na 

základní škole sester karmelitánek. Podporuje svou maminku, která je na ni hrdá. A v modlitbách 

nezapomíná na české dárce, kteří jí podpořili, když pomoc nejvíc potřebovala. 
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