
KDO SE MODLÍ,
AŤ SE POSTÍ.

KDO SE POSTÍ,
AŤ JE MILOSRDNÝ.

Bratři a sestry,
četl jsem ten příběh v nějaké knize od Jacka Londona. Pojednával o zlatokopovi a jeho 
ženě. Byli na Aljašce, na výpravě za zlatem, které tak lákalo; všude sníh, mráz, vlci… 
Během návratu s nalezeným zlatem se žena obávala, že jim nebudou stačit potraviny. 
Když konečně dorazili do osady, kam měli namířeno, žena slabostí umírala. Ale nebylo to 
vyčerpáním z cesty; přiznala se svému muži, že na zpáteční cestě téměř nejedla. Dobře 
odhadla, že jídlo jim oběma nestačí a tak většinu dávala svému muži. Proč? Protože ho 
měla ráda.  
Vzali jste si kasičku Postní almužny. Proč? Abyste si něco, co zrovna není potřeba k životu, 
odřekli a ušetřený obnos odložili pro ty lidi, kteří často nemají ani na to základní k životu. 
Proč? Pro Tebe, Pane Ježíši, který jsi řekl, že co uděláme pro jednoho z nejmenších (nej-
potřebnějších), udělali jsme pro Tebe.
Ještě jiným způsobem můžeme na Pána Ježíše v postní době myslet a dělat mu radost. 
Když si např. do mobilu nahrajeme aplikaci „Bible“ a „Liturgie“ a místo hraní různých her 
každý den přečteme úryvek z Písma sv.  Když místo zvědavého hledání zajímavostí na 
internetu otevřeme stránky www.pastorace.cz nebo www.vira.cz a tam si něco přečte-
me, když dáme přednost modlitbě a četbě náboženské literatury před televizí. Tohle se 
sice v kasičce neprojeví, ale když to bude „pro Tebe, Pane Ježíši“, prohloubí se náš vztah
k němu a v potřebných lidech jej snadněji zahlédneme a najdeme způsob, jak jim nezišt-
ně pomoci.
Na letošní krabičce nejsou vaše doporučení na využití almužny. Ale pokud víte o nějakém 
případu nouze ve svém okolí, upozorněte na něj Charitu tím, že do krabičky vložíte lísteček 
se vzkazem. Děkujeme.
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