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Úvodní modlitba:
(Zapálíme svíci.) 
+ Pane Ježíši, Ty jsi řekl: Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. My se 
zde v našem společenství opět scházíme ve Tvém jménu. Prosíme, přijď k nám se svou mocí a 
slávou a naplňuj nás svou nekonečnu láskou, ať ji můžeme předávat dál. Amen.

Píseň: Pane, přijď (KZ č. 66, str. 64)

Úvod:
Všechny vás tady opět po čase vítám. Nezdá se to, ale za tu dobu se toho mohlo stát hodně. Některé
zážitky jsme si pověděli už před modlitbou, ale teď vás poprosím, abychom se lehce zamysleli a 
zkusili vytáhnout něco, co jsme v poslední době prožili a chtěli bychom se o to s ostatními podělit.  
Může to být cokoliv – radost z povedeného testu, setkání s kamarády, zajímavá kniha. Uděláme to 
ale trochu netradičně. Jak vidíte, mám v ruce klubko. Jeden konec provázku držím já a klubko 
hodím třeba Honzovi. Ten se podělí o svůj zážitek, chytne provázek a klubko hodí dál (ideálně ne 
hned vedle sebe). Tak budeme pokračovat dál, až poslední z vás hodí klubko zase mně. (Bacha na 
hořící svíčku – na chvíli raději přesunout.)
Sdělování si zážitků. Klubko končí u mě.
Díky. Vidíme, že se mezi námi vytvořila jakási síť. Symbolizuje to, jak jsme mezi sebou vztahově 
provázáni. Vzájemně se více či méně známe, důvěřujeme si, trávíme spolu čas, máme se i rádi. 
Taky máme další kamarády, se kterými trávíme spoustu času a věnujeme se jim. 

Téma:
Uvažovali jste ale, jak je to s naším vztahem k Bohu? 
Přiznám se, že já občas ještě těsně před spaním kontroluji sociální sítě, zda někdo něco nepotřebuje,
ale pak usínám v půlce modlitby Otče náš. Vnímáte i vy sami, že našemu Otci nevěnujete tolik 
času, jako dalším lidem a činnostem? Můžeme nechat volně rozběhnout diskuzi o tom, jak to 
vnímají ostatní.
Myslím, že všichni máme co vylepšovat. A k tomu se skvěle hodí právě začínající postní doba. 
Jejím hlavním smyslem není jen půst nebo nějaká dieta. Je to prostor 40 dní, udělat si čas na 
obnovení vztahu k sobě samému, k bližním a k Bohu. 
Ale jak na to? 
Návod nám dává Matoušovo evangelium, čtené na Popeleční středu. 
Poprosím někoho, ať ho přečte.



„Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci, aby došli slávy u 
lidí. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať to zůstane skryto, a tvůj Bůh, který vidí, i co je skryto, 
ti odplatí.

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí tak, aby byli lidem na očích. 
Když se modlíš ty, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Bohu. A tvůj Bůh, který vidí, i co 
je skryto, ti odplatí.

A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci. Když se postíš ty, neukazuj lidem, že se 
postíš. A tvůj Bůh, který vidí, i co je skryto, ti odplatí.“ 
(srov. Mt 6,2-6. 16-18)

Z textu lze vyčíst tři základní „pilíře“ postní doby, které vedou naši cestu k Bohu. Jsou jimi 
almužna, modlitba a půst. 

Slovo almužna znamená v řečtině milosrdenství. Nemusí to nutně znamenat rozdávání peněz. 
Můžeme nabídnout i svůj čas a pozornost – návštěva někoho osamoceného, vyslechnutí trápící se 
kamarádky. Máme možnost se stát milosrdnými lidmi, s otevřeným a milým srdcem, schopným 
odpouštět. 

Utrefíte, o čem je půst? (Možnost pro vyjádření se.) Jak už jsem říkala, půst není o nějaké dietě za 
účelem udržení si štíhlé lini, či čehokoliv jiného. Je o sebezáporu. Můžeme si odřeknout něco, co 
není úplně nezbytné pro naše normální fungování – klasicky sladkosti, TV, facebook, ale třeba i 
takové „dělám, že něco dělám“ a jít opravdu něco udělat. 
Při mši svaté na Popeleční středu se kněz modlí: „Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, kterým 
zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo
a konat dobro…“ Co na to říkáte? Naučit se sebeovládání? To se může hodit vždy.

Třetím pilířem je modlitba. Není to jen prosté odříkávání naučených textů, ale trávení času s 
Bohem. Víra je o vztahu. O vztahu s Bohem – Otcem, Synem a Duchem Svatým. A jak dopadne 
vztah, když ti dva mezi sebou nekomunikují? Jak by dopadlo naše spolčo, kdybychom se mezi 
sebou nebavili, nezdravili se? 
Zkuste si na modlitbu vyhradit pevný čas a opravdu ho dodržovat. Třeba než ráno vytáhnete nohy z 
postele, poklekněte a popřejte nebeskému Taťkovi dobré ráno. Kdykoliv si během dne vzpomenete, 
zkuste střelnou modlitbu, například  „Ježíši, provázej mě,“ nebo „Pane, díky Ti za tento okamžik“. 
Večer si zase klidně projděte celodenní prožitky a nastřádané myšlenky a s důvěrou je odevzdejte. 
Nebojte se být na sebe lehce „tvrdí“ a předsevzetí každodenního rozhovoru s Bohem se snažte 
dodržet. Stojí to za to. 
A ještě sv. Augustin říkával, že kdo ze srdce zpívá, dvakrát se modlí. 

Píseň: Kristus Pán (KOI č. 193)

Náměty na diskuzi:
Uvažovali jste o nějakém předsevzetí pro tuto postní dobu?
Bavíte se o tomto třeba i s kamarády a kamarádkami ve škole? 
Jak jste prožívali postní dobu minulý rok? Vyvolalo to ve vás nějakou změnu?



Aktivita:
Ještě mám pro vás jeden tip na prožití letošní čtyřicetidenní doby. Na začátku jsme použili 
provaz/provázek jako smybol našich vztahů, provázanosti mezi námi. Ale provaz umí také až 
nepříjemně svazovat. Když Ježíše vedli před Piláta v poutech, byly zřejmě z nějakého hrubého 
provazu. Proto znovu použijeme náš provázek, abychom si dokázali uvědomit, co nás svazuje a tím 
nás to činí nesvobodnými. K samotnému provázku se ale dostaneme o něco později. 
Tady máte papíry a tužky a taky 10 minut času na to, abyste se každý sám zamysleli nad tím, co vás
omezuje ve vaší vnitřní svobodě a co vy sami dokážete změnit. Napište si sami sobě dopis, který 
otevřete až za 40 dní. Vložte do něj to, co svazující byste během této doby chtěli na sobě změnit, 
zapracovat na tom. Ať už je to ve vztahu k Bohu, k ostatním nebo k sobě samému. 
Až dopis napíšete, dejte jej do obálky, zalepte ji a napište na ni své jméno. 
Obálky se jim poté mohou předat během velikonočního tridua, pokud není ta možnost, tak na další 
schůzce spolča po něm. 

Závěr:
Abychom na naše předsevzetí nezapomněli a nevzpomněli si na něj až při otevírání dopisu, každý z 
nás dostane svá vlastní pouta, která nám naši svázanost budou připomínat. Ne, nebojte se, opravdu 
nebudeme chodit s kovovými náramky. Provaz svazuje, pamatujete? Proto tady pro každého 
ustřihneme kousek provázku, který si vzájemně ovážeme kolem ruky. Při každém pohledu na něj si 
připomeneme, co jsme si předsevzali. V rámci této postní očisty vám taky doporučuji svátost 
smíření. A tak společně dojdeme o něco lehčí a svobodnější až k radostnému Vzkříšení!

A protože kdo ze srdce zpívá, dvakrát se modlí, dnešní večer zakončíme písní. V jejím průběhu 
můžete vaše obálky položit do ošatky na stole. A děkuji vám, že jste dnes přišli. 

Píseň: Všichni jako ovce (KOI č. 62)
+

Poté možnost dalšího pokecu, uklizení místnosti, sdělení dalšího termínu spolča...


