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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tříkrálová sbírka 2023 ještě pokračuje 
 

Pokud se ještě chcete zapojit do letošní tříkrálové sbírky, máte možnost na webových stránkách 

www.trikralovasbirka.cz  
Systém virtuální kasička bude fungovat do 30.4.2023.  

 

Doba postní a Postní almužna 
 

Dne 22. února začalo čtyřicetidenní období postu. Prvním dnem 

postní doby je Popeleční středa, kdy vstupují věřící do období, 

které je přípravou na oslavu Velikonoc. Datum Popeleční středy 

je vždy pohyblivé jako i datum Velikonoc Začátek postní doby 

byl v průběhu dějin přesunut ze 6. neděle před Velikonocemi na 

předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé 

neděle, které nejsou chápány jako postní den. 

Na Popeleční středu dostávají lidé v kostele na čelo tzv. popelec – 

křížek s popelem. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových 

ratolestí (ev. "kočiček" - v našich krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. Popel 

také symbolizuje obrácení. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme, jak zní stará 

formule při udělování popelce.  

Popele se dříve užívalo i jako čisticího prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí, abychom vstoupili 

do postní doby vědomě a prožívali ji jako čas vnitřního očišťování. Máme zapotřebí důkladně 

pročistit všechno, co se za celý rok proplížilo do našeho srdce a poskvrnilo je. Abychom měli 

nesobecké a poctivé srdce a aby je nic nerozptylovalo, máme žít těch čtyřicet postních dní střídmě. 

Můžeme odložit zábavu u televize nebo divadlo a kino, výpravy za nakupováním, nemusíme 

vyvařovat dobré jídlo, můžeme omezit kávu nebo cigarety. Ušetřené prostředky pak můžeme použít 

jako tzv. almužnu, protože k postní době patří již tradičně duchovně-formační akce Postní almužna. 

Tato dobrovolná duchovní formace věřících (Postní almužna) 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. 

Do papírové pokladničky neboli postničky, kterou získáte v Charitě nebo ve farnosti, můžete 

odkládat peníze a získaný obnos pak může pomoci lidem v nouzi. 

Postničku si můžete vyzvednout: 

• v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech vždy před  nebo po mši sv. 

• v sakristii kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici 22 v 

Praze 1 od úterý do neděle od 14 do 17 hodin a v neděli od 8 do 17 hodin 

• na recepci Arcibiskupství pražského, Hradčanské náměstí 16, Praha 1 v pracovní dny od 8 do 18 

hodin 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Z Arcidiecézní charity: 
 

Dne 22.3 2023 od 17 hodin se uskuteční v kostele sv Kajetána v Nerudově ulici mše svatá za oběti 

války na Ukrajině a za mír. Hlavní celebrant je Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup 

pražský. 
 

Stránku připravila Marie Junková 

Březen 2023 
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