
Postní almužna je příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít

srdce lásce k Bohu a bližním.

Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad po Bohu.

„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... .“

„Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím,

kdo jej prosí.“

Postní almužna je dobrovolná duchovní formace jednotlivců a rodin.
Je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím

druhých.

A jak se zapojit?

 Postní almužna je zahájena na Popeleční středu,
případně na 1. neděli postní (1. 3. 2020)

 Postní schránky si farníci mohou vyzvednou ve svém farním kostele
 Za dobrý skutek, či odřeknutí se něčeho v době postní, můžeme vložit do schránky

libovolnou částku
 Když budete vědět, že ve vaší farnosti je rodina nebo člověk, který je v sociální tísni,

vložte lístek se jménem do postní schránky
 Postní schránku odevzdejte zpět na Květnou neděli (5. 4. 2020)

!!! Upraveno 1. 4. 2020 - Postní schránky se budou odevzdávat, jak bude oficiální
nedělní mše svatá v kostelích

Přejeme všem láskyplné prožití postní doby ve znamení
modlitby, postu a almužny.

Za Charitu Kroměříž
Mgr. Josef Šebestík
pastorační asistent
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