
90 DENNÍ  

ŽENSKÁ POSTNÍ VÝZVA 

– FUEL YOUR BODY, FEED YOUR SOUL – 
. 

( inspirováno postní výzvou Exodus 90 pro muže ) 

 

Ahoj, bojovnice! 

Po čas 90 dnů se chceme zaměřit na ty oblasti v našem životě, které jsou plné chaosu, prázdnoty nebo 

závislosti. Takže pokud i Ty máš problém sama se sebou, s tím, jak trávíš volný čas nebo si nedokážeš najít čas na 

Boha, zkrátka - jestli CHCEŠ VÍC - přidej se k nám! Chceme růst duchovně, duševně, ale zároveň se věnovat sobě, 

svému zdraví. 

Pojď překonávat svoje limity. Přijmi pozvání do dobrodružství mařit ďáblovy skutky v tomto světě.  

Pojď objevit to, kým jsi a kým chceš být v Něm. Prohlub si vztah s tím, který nepřestal bojovat o Tvoje srdce.  

J E Ž Í Š je odpověď. Nemůžeme říct Bohu ano, když neřekne ne světu: 

 

Římanům 8: 11 – 15 

Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, 

obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratří, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom 

museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné 

činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste 

opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! 

 

 

CO BUDEŠ POTŘEBOVAT? 

 

- DENÍK A PERO 

- SV. PÍSMO 

- LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

- DOKUMENTY (V PŘÍLOZE) 

- ODHODLÁNÍ 

- RADOST 

- ODVAHU 

 

 

OBLASTI PŮSTU: 

 
- DUCHOVNO 

- TĚLĚSNO 

- OSTATNÍ 

https://exodus90.com/


Každá oblast obsahuje činnosti, které po čas 90 dní budeme (příp. nebudeme) vykonávat. 

 

DUCHOVNO 

- MŠE SV. - alespoň o jednu týdně víc, než máš ve zvyku 

- OSOBNÍ ČAS S BOHEM - minimálně 30 minut denně 

- PÍSMO SV. - číst, sytit se jím, zapisovat, co Duch sv. zjevuje 

                               - číst denní evangelium + kapitoly dle rozpisu v příloze 

- DUCHOVNÍ A KVALITNÍ LITERATURA  

nebo POSLECH DUCHOVNÍCH PŘÍNOSNÝCH PŘEDNÁŠEK 

                

 

TĚLESNO 

- 30 MINUT POHYBOVÉ AKTIVITY 3X TÝDNĚ - chůze, běh, cvičení, … (neplatí pro těhotné a kojící) 

- ZDRAVÉ PRAVIDELNÉ STRAVOVÁNÍ  

- OMEZIT SLADKOSTI A NEZDRAVÉ POCHUTINY (nebo je vůbec nejíst) 

- 1 DEN V TÝDNU PŮST BEZ JÍDLA (pokud ti to zdravotní stav dovoluje a neplatí pro těhotné a kojící) 

! POZOR! Prioritou není, že budeme hubnout pro obdiv druhých a na naši pýchu, ale že se chci cítit dobře, starat 

se o své tělo, které mi bylo dané, chci být zdravá a chci překonávat svou lenost, limity, mít kondičku …. a zbytek 

bude jen příjemný bonus 😊 

 

 

OSTATNÍ 

- OMEZIT (nejlíp úplně vynechat) BEZCÍLNÉ SLEDOVÁNÍ TV, seriálů, videí, Netflixu, … 

- ODSTRANIT ZBYTEČNÉ APLIKACE Z MOBILU – Instagram, facebook, …. 

- POSLOUCHAT JEN HUDBU, KTERÁ TĚ VEDE BLÍŽ K BOHU (klasika, worship, gospel, … ) 

- OMEZIT SOCIÁLNÍ SÍTĚ, BEZHLAVÉ SURFOVÁNÍ – max. 30 minut denně 

- pokud máš něco – ZLOZVYKY, NEŘESTI, ZÁVISLOSTI, které tu nejsou napsané,  

též je zahrň do výzvy (stěžování si, nepřiměřené reakce, … ) 

- KAŽDÝ DEN UDĚLEJ NĚCO, CO DĚLÁŠ RÁDA, CO TĚ BAVÍ, PROJEV SI LÁSKU       

- KAŽDÝ VEČER SI DO DENÍKU NAPIŠ, ZA CO JSI VDĚČNÁ PO CELÉM DNI 

- KAŽDÝ DEN SI NAPIŠ PLÁN DNE NA NÁSLEDUJÍCÍ DEN,  

dej tam všechno, co máš a nemáš dělat 

 

Vždy máš možnost dělat věci jinak a vždy si můžeš vybrat, kterou cestou jít. 



 

SPOLEČENSTVÍ 

Tato výzva může být individuální, ale nezapomeň, že ve společenství je síla! Je dobré jít do této výzvy 

s více lidmi nebo svým společenstvím. Sdílej se s nimi ideálně 1x týdně o tom, jak ti jde dodržování pravidel, co Ti 

Bůh ukazuje skrze Písmo sv, co prožíváš, … 

 

PŘÍLOHY 

- ZVYKOVNÍK – tabulka, která slouží k zaznamenávání toho, jak se ti ve výzvě daří.  

                        Cílem je vytvořit si mnoho pozitivních zvyků a nejenom splnit výzvu a pak se vrátit zase zpět. 

            Na začátku si vždy zvýrazníš aktuální měsíc, potom do sloupců pod sebe sepíšeš činnosti z výzvy 

            (mše sv., modlitba, Písmo sv., cvičení, zdravé jídlo, žádný Instagram, ….). Každý den, když určitou 

            činnost splníš – vybarvíš čtvereček. Pokud činnost nesplníš – čtvereček zůstává prázdný.  

            Zvykovník ti bude sloužit jako zpětná vazba a motivace, případně pomůcka při sdílení  

            se skupinkou. 

 

-  ROZPIS ČTENÍ BIBLE – budeme poznávat Ježíše,  

              (3 části)             modlit se za manžela / budoucího manžela, děti / budoucí děti 

                                       a obohatíme se moudrostí Přísloví. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 





 



 


