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Postní doba 
 

Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je 
mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš 
dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen 
známku příjemnosti. Z některých kazatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými 
obrazy) jsem slyšel, co všechno nesmíme dělat a jak se máme co nevíce zapírat. Bůh se mi 
tak do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce zkomplikovat život. A čím 
nám bude hůře, tím lépe… Velmi dobře si vybavuji moment, jak jsem se styděl, když jsem 
na Popeleční středu jako malý kluk vycházel mezi „normální“ lidi z kostela s ušpiněným 
čelem… 

Nechápal jsem, proč to všechno musí být. Možná, že mi to tehdy někdo vysvětlil, ale 
já si to nepamatuji. Pamatuji si jen, jak jsem vnímal, že je to všechno kvůli té „postní 
době“, která jako nutné zlo předchází Velikonocům, kdy už konečně budeme zbaveni 
onoho „Damoklova meče“ pochmurnosti a odříkání.  

Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních věcí, kterou 
jsem zkoumal, právě postní doba a půst. (A zkoumám dodneška…) Z mého zkoumání nyní 
vím, že v „postní době“ nejde v první řadě o půst. Půst je jen jedním z prostředků 
k něčemu důležitějšímu : totiž k obrácení. Ano, hlavní náplní postní doby není bezduchý 
půst a odříkání! Ale obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím právě 
žiji. 

Obrácení k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, však předpokládá, že je třeba od 
něčeho jiného se odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout cosi většího, musím odložit 
to, co v nich může překážet. V tom je podstata neustálého rozlišování, kudy nás Bůh vede, 
co nám nabízí a co je pro nás dobré.  

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. 

Požehaný zbytek postní doby! 
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Světice měsíce 
Gema Galgani 
( 11. duben ) 

Narodila se 12.3.1878 nedaleko toskánské Luccy v severní části 
střední Itálie. Asi po měsíci se rodina přestěhovala do Luccy. Gema 
byla velmi živá. Od útlého dětství byla vedena ke zbožnosti před 
křížem. Již v 7 letech byla prý biřmována. K prvnímu svatému 
přijímání šla v 9ti letech. Předtím, v září 1886, jí zemřela matka, po 
osmi letech jí zemřel bratr Gino a o tři roky později i otec. Rodina 
přišla o majetek. Gema zůstala se dvěma sourozenci, o které se starala, 
ve finanční tísni. Sama prodělala i větší onemocnění, ale všechny 
zkoušky snášela s odevzdaností do Boží vůle a viděla v nich prostředky 
své vnitřní očisty.  

V zimě 1898-99 onemocněla tak těžce, že všichni očekávali její 
smrt. Na přímluvu svaté Markéty Alacoque však byla 2. března náhle 
uzdravena. Dle jiných zpráv k uzdravení došlo po skončení devítidenní 
pobožnosti k Božskému Srdci, k níž ji vyzval pasionista sv. Gabriel 
Possenti, kterého si zvolila za patrona. Tato podání se shodným dnem 
uzdravení si nemusí protiřečit vzhledem k poslání sv. Markéty jako 
šiřitelky úcty k Božskému Srdci. V červnu téhož roku, na svátek 
Božského Srdce, Gema obdržela stigmata, viditelné Kristovy rány, které nosila na svém těle a 
účastnila se tak jeho utrpení.  

Opakovaně prosila o vstup do řehole sester pasionistek, jejímž cílem je šířit úctu k utrpení 
Krista. S odkazem na nedostatečné zdraví byla vždy odmítnuta. V té době poznala i rodinu 
Gianniniů, s níž pak žila tři a půl roku. Během té doby projevovala vůči členům rodiny úctu a 
poslušnost. Účastnila se řeholních rekolekcí a byla s pasionistkami alespoň v určitém kontaktu. V 
hospodářství konávala běžné práce, skromně se odívala a spokojila se s chudou stravou. Prožila 
řadu protivenství a muselo ji velmi bolet, když byla nějakou dobu považována za hysterku, ale 
nestěžovala si.  

Byla obdařena velkými mystickými dary i trápena ďáblem. Její spiritualita spočívala ve 
věrném praktikování ctností. K nadpřirozeným zjevením, která ji provázela, patří vidění, 
rozeznávání duchů a extáze. Žila ve stálém vědomí Boží přítomnosti a v pozemském životě viděla 
přípravu na život věčný. Těžkosti a utrpení snášela pro Boha. Její trvalé spojení s Bohem 
v modlitbě i trpělivé nesení utrpení jsou vysvětlitelné jen láskou, která pronikala i do vší její 
činnosti.  

Lidé za ní nakonec chodili pro rady a prosili ji o modlitby.  
Po prožitém Kristově utrpení, včetně jeho agonie, odešla následujícího dne ve vigilii 

zmrtvýchvstání za svým Snoubencem. Stižená láskou více jak nemocí. Proto má na náhrobním 
kameni nápis: "Byla zachvácena víc žárem Božské lásky než svou nemocí."  

Po všech šetřeních a kritickém zpracování církev potvrdila nadpřirozený původ mystických 
zážitků Gemy, jejichž původcem mohl být jedině Bůh. Její spiritualita spočívala ve věrném 
praktikování ctností. Proto byla v r.1933 blahořečena Piem XI. a kanonizována r.1940 Piem XII.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 

Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 

 
Po celý březen jsme se připravovali na Velikonoce. Na konci první poloviny dubna 

přichází ony samotné – „Zelený čtvrtek“, „Velký pátek“ a „Bílá sobota“. Tyto tři dny 
připomínají poslední chvíle Ježíšova života na zemi. „Zelený čtvrtek“ je poslední den, kdy 
se Ježíš schází se všemi apoštoly. U poslední večeře proměňuje víno ve svoji krev a chléb 
ve svoje tělo. „Velký pátek“ je den, kdy byl Ježíš odsouzen na smrt a ukřižován. V noci z 
„Bílé soboty“ na neděli si připomínáme, že Ježíš třetí den vstal z mrtvých. Tyto dny 
prožíváme radost i smutek. Právě prožité lidové misie nám přinesly také mnoho radosti 
z Božího odpuštění i smutku z poznaných hříchů. I při Velikonocích si vzpomeňme na tyto 
dny misií, protože ony nás jistě všechny přiblížily zase o krůček blíž k Pánu.    

                   Jarin 
1. Které zvíře pije nejdražší nápoj na světě? 

 
 

2. Čím je jich více, tím méně váží. 
 
 

3. Sedí pán na vršku, měkkou má podušku, často se smekne, nic se nelekne. 
 
 

4. Od roka do roka máme my proroka, jísti mu nedáváme, ruku mu podáváme. 
 
 

5. Je velké jako jablíčko a kůň to z jámy nevytáhne. 
 
 

6. Mihla se, už tu není, zvědavá mašlička na kameni. 
 
 

7. Listy mám a strom nejsem. 
 
 

8. Když šel tam, do hlavy ho tloukli, když šel ven, za krk ho tahali. 
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SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE III. 
Biřmování 

 

Jaké místo má svátost biřmování v Božském plánu spásy? 
Ve Starém zákoně proroci ohlašovali, že očekávaný Mesiáš i celý mesiášský lid 

dostane Ducha Páně. Celý život a poslání Ježíše se odehrávají v naprostém společenství s 
Duchem svatým. Apoštolové dostávají Ducha svatého o Letnicích a hlásají „velká Boží 
díla“ (Sk 2,11). Předávají nově pokřtěným dar téhož Ducha vkládáním rukou. Během 
staletí církev i nadále žila z Ducha a předávala ho svým dětem. Nazývá se též pomazání, 
protože jeho podstatným obřadem je pomazání olejem. Nazývá se biřmování, jež je 
počeštěné latinské slovo „confirmatione“, protože posiluje křest a upevňuje křestní milost. 
Podstatným obřadem biřmování je pomazání posvátným křižmem (olej smíšený s 
balzámem, posvěcený biskupem) doprovázené vkládáním rukou ze strany služebníka, 
který pronáší svátostná slova vlastního obřadu. Na západě se toto pomazání dělá na čele 
pokřtěného se slovy: „Přijmi pečeť Ducha svatého, který je ti dáván darem“. Účinek 
biřmování je zvláštní vylití Ducha svatého jako bylo ono o Letnicích. Takové vylití 
vtiskuje do duše nezničitelný charakter a přispívá ke vzrůstu křestní milosti; zakořeňuje 
nás hlouběji do božského synovství; pevněji nás spojuje s Kristem a jeho církví; posiluje v 
nás dary Ducha svatého; dává nám zvláštní sílu vydávat svědectví křesťanské víře. Jen 
jednou ji má a může přijmout již pokřtěný, který má být ve stavu milosti, aby ji přijal 
účinně. Původním služebníkem je biskup. Ukazuje se tak spojení biřmovance s církví v 
jejím apoštolském rozměru. Když uděluje tuto svátost kněz – jak je tomu běžně na 
východě a ve zvláštních případech na západě – spojení s biskupem a s církví je vyjádřeno 
knězem, spolupracovníkem biskupa a posvátným křižmem, posvěceným samým biskupem. 
Milost biřmování není nezbytně nutná ke spáse, v takové míře jako např. milost křestní. 
Ale bez jejího přijetí a rozvíjení by zůstal duchovní život neúplný. Odmítne-li někdo 
svátost biřmování, nejen že pohrdá darem Ducha svatého, ale odsuzuje se k jakési 
duchovní infantilitě. Zaviněnou nedbalostí se připravuje o pomoc v nevyhnutelném zápase 
s nepřáteli víry, s mocnostmi temnoty, se starým člověkem v sobě. I míra naší věčné slávy 
bude zřejmě závislá na míře přijatých milostí zde na zemi. Proto v nebezpečí smrti by se 
mělo udělit biřmování i malým dětem. 
 

Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Blecha, klíště, komár. 
2. Díry. 

     3. Klobouk. 
     4. Klika. 
     5. Klubíčko.  
     6. Had. 
     7. Kniha. 
     8. Hřebík. 
__________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Luděk Machynka, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


