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Příprava na Velikonoce 
 

Postní doba 
 

Začněme od konce postní doby - od Velikonoc. Jsou to ústřední 
svátky všech křesťanů: celé jádro a síla křesťanství spočívá ve 
smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. A účast na tomto 
tajemství získává člověk sjednocením s Kristem skrze křest. 
Není potom divné, že jedním z hlavních úkolů postní doby je 
vyvrcholení přípravy katechumenů na křest. Pro ostatní věřící je 
tato doba přípravou na obnovu křtu o Velikonocích.  
 
Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání 
křesťanského života jako velkého putování do domu Otcova. 
Toto období začíná udělováním “popelce” - sypáním popela na 
hlavu s výzvou: “Obraťte se a věřte evangeliu” (Mk 1,15). 
Těmito slovy započal Ježíš své poslání na zemi, aby smířil lidstvo s Otcem a 
aby uvedl každého na cestu života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro 
všechny lidi, kteří od něho pocházejí a k němu směřují. (Poznámka: druhá 
varianta doprovodných slov k sypání popela na hlavu: "Pamatuj že jsi prach a 
v prach se navrátíš") 
 
 

Půst 

Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se 
čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co 
nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme 
možnost více poznat sami sebe... 
 
Zřeknutí znamená, když k nutkání "muset mít" řekneme ne. Zřeknutí se 
znamená svobodný, zodpovědný a uvědomělý život. 
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Světec měsíce 
Dominik Savio 
 ( 9. březen ) 

 
Dominik pocházel z chudé rodiny kováře a švadleny, měl deset 

sourozenců. Narodil se 1842 v Riva de Chieri, nedaleko Turína v Itálii. 
Od pěti let ministroval, v sedmi poprvé přijal eucharistii. Tehdy si do 
zápisníku napsal heslo pro život: "Raději smrt, než hřích."  

Od devíti let chodil do školy v Castelnuovu, každý den 8 
kilometrů pěšky. Fyzicky byl slabý, jinak ale vytrvalý, učenlivý a 
pilný. Ve 12ti letech se dostal do oratoře Dona Bosca v Turíně. Ten 
viděl jeho čistotu a bezúhonnost a řekl mu: "Jsi z dobrého materiálu, z 
dobré látky." Dominik na to: "A k čemu bude látka dobrá?" - 
"Uděláme z ní pěkné šaty a darujeme je Bohu," odpověděl Don Bosco. 
A Dominik konstatoval s prosbou: "Já jsem látka, buďte tedy vy 
krejčím." Za dobrého vedení Dominik mentálně rychle dozrával a 
předčil své vrstevníky. Vysloužil si jméno Savio, což znamená 
"Moudrý".  

Při jedné slavnosti chtěl Don Bosco každému chlapci splnit 
přání. Dominik napsal své přání slovy: "Pomozte mi, abych se stal 
svatým." Don Bosco řekl: "Žádal jsi o hezký dárek. Na svatost je jeden 
recept. Jsou v něm pro tebe důležité tři přísady: Veselost - to, co tě činí 
smutným, co tě zneklidňuje, odhoď pryč. Plnění tvých školních a náboženských povinností - buď pozorný, 
dělej dobře úkoly, připravuj se studiem a modli se rád. Dělej druhým dobro - vždy je někdo, kdo potřebuje 
tvou pomoc, kdo je vedle tebe. Podej mu pomocnou ruku, i když tě to bude něco stát. A když dobře tyto tři 
věci smícháš, staneš se svatým.  

Dominik rozdával radost jak jen mohl, dobře se učil a rád zůstával dlouho u modlitby. Zde je 
několik ukázek jak pomáhal.  

Uslyšel jednoho člověka ošklivě nadávat a klít. Aby jeho proklínání přerušil, tak se přiblížil a s 
nevinným výrazem se zeptal na adresu jejich oratoria. Neznámý se zarazil, nevěděl. Dominik pokračoval 
druhou prosbou: "Mohl byste mi udělat jinou velkou laskavost, kdybyste už neklel a nebral nadarmo Boží 
jméno."  

Stalo se jednou, že kněz nesl nejsvětější svátost, Dominik poklekl a vedle něj byl voják, který se k 
tomu neměl. Dominik před něj roztáhl svůj kapesník a tak jej beze slov přiměl také pokleknout.  

Když mezi hochy začal někdo špatně mluvit, Dominik do toho začal vyprávět nějaký vtip nebo 
veselý příběh. Jindy se stalo, že se dva hoši chystali na souboj kameny. Dominik se nabídl, že jim bude 
svědkem. V poslední chvíli na začátku souboje vytáhl z pod kabátu kříž a zvolal: "Prvním kamenem hoďte 
každý po mně!" - A souboj se nekonal, oba sokové porozuměli a smířili se.  

Ke konci třetího roku v Boscově oratoriu začal Dominik výrazněji slábnout, takže nestačil ani na 
hry s ostatními, pak se musel vzdát i studia a cítil, že brzy zemře. Přijal i Boscovo rozhodnutí, aby se vrátil 
k rodičům. S kamarády se rozloučil zvoláním: "Na shledanou tam, kde budeme navždy s Pánem!"  

Doma před smrtí ještě těšil zdrcené rodiče. Pak řekl: Sbohem tatínku! Ještě jsem nikdy nespatřil 
něco tak krásného, jako vidím teď." Po těch slovech tuberkulóza dovršila své dílo a Dominik vydechl 
naposled.  

Blahořečen byl v roce 1950 a kanonizován 12.6. 1954. V roce 1957 jej papež Pius XII. jej 
ustanovil patronem křesťanských studentů.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 

 
Jak jistě víš, před tím, než budeme oslavovat vzkříšení Ježíše Krista, prožíváme čtyřicetidenní půst. 
V tomto čase se máme ještě více přibližovat k Bohu a to tím, že si dokážeme odepřít něco, čím můžeme 
ulehčit tíži Ježíšova kříže. Jak víte, ve světě si každý člověk může zvolit spoustu cest, ale jen ta jedna 
jediná vede k Pánu. My jsme v tomto díle pro vás takové bludiště cest přichystali. Dokážete se dostat 
k Pánu?? 

 

Jarin   
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PozvánkyPozvánkyPozvánkyPozvánky    
 

 

Duchovní obnova  
 

Někdo se pot řebuje na za čátku postní doby zastavit, jiný dát do pohybu. 

    

Postní doba??!!                                               Co takhle DUCHOVNÍ OBNOVA?!                       

Kam vede moje cesta??!!                                                           Kdy - 20.- 22. 3.2009 

Neměl bych se zastavit ??!!                                                       Kde - Vizovice 

Povykládat si s Pánem? Zklidnit se? Odpustit? Nastartovat?   Za kolik - 150kč 

 

 

 

Arcidiecézní setkání mládeže  
„Máme nad ěji v živém Bohu.“ (1Tim 4,10)  

Kde: Kroměříž 
Kdy: 04.04.2009  
Cena:  40 Kč 

Srdečně Tě a Tvé kamarády zveme na setkání mladých naší diecéze s otcem arcibiskupem 
Janem a otcem biskupem Josefem na „Květnou sobotu“ 4. dubna 2009 do Kroměříže. Sejdeme 
se u příležitosti oslavy XXV. Světového dne mládeže, vyhlášeného papežem Benediktem XVI. 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Luděk Machynka  a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 

 


