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ZPRAVODAJ 

 

 

Almužna, půst a modlitba 
Člověk je třírozměrný, má v sobě rozvíjet tělesnou, duševní a duchovní stránku. O rozvoj tělesné 
stránky se snaží pohybem, rekreací a sportem. O duševní četbou dobré knihy, uměním a návštěvou 
nebo i podílením se na přípravě nějakých kulturních akcí. V dnešní uspěchané době nesmí člověk 
zanedbávat ani rozvoj duchovní stránky, aby dorůstal k harmonické osobnosti a uměl si odpovědět 
i na otázky, které souvisejí s omezením lidské bytosti, jako např. nemoc, utrpení, smrt, zrada nebo 
nějaká životní těžkost. 
K rozvoji duchovní stránky přispívá i hluboké slavení křesťanských svátků. Mezi největší patří 
Velikonoce, kdy křesťané slaví Kristovo ukřižování a zmrtvýchvstání, jeho vítězství nad smrtí, nad 
hříchem. Karnevalovému a plesovému období, které probíhá od Tří králů až do začátku postní doby 
říkáme také masopust, po kterém začíná příprava na Velikonoce. Této přípravě říkáme tedy postní 
doba, která trvá 40 dní. Začíná Popeleční středou a končí na Bílou sobotu. 
Cílem postu, není odříkání jenom jídla, ale i např. alkoholu, cigaret, omezení nesprávného užívání 
jazyka, internetu apod. Cílem postu není tělo zeslabit, tak aby nebylo schopno práce. I půst musí 
mít hranice. Posty mají mít za cíl posílit sílu lidského ducha, vychovávat charakter a pevnou vůli. 
Půst není dieta. Půst je proto, abychom dospěli k vnitřní svobodě a aby nás očistil od našeho 
sobectví a zaměření na své já. Proto k postnímu odříkání má přistoupit další dva prostředky 
k vnitřnímu posílení člověka, a to je almužna a modlitba. 
Slovo almužna není dnes příliš používané. Místo něj se používá spíše slovo dar, dobročinnost. Ten 
dar může být jednak peněžitý nebo dar jiné povahy, který věnujeme potřebnému, od něhož za to 
není očekávána žádná protihodnota nebo služba. Slovo almužna, jakkoliv nám může znít archaicky, 
je více než aktuální. I dnes je mnoho potřebných, kteří čekají na slitování, a to nejen formou 
věcného daru, ale i našeho času, naší pozornosti a lidské úcty a něhy. 
Jeden bohatý člověk přišel do nebe. Vydal se na nebeský trh a byl překvapen, že zboží se prodává 
za velmi nízké ceny. Vzal si peněženku a začal si vybírat ty nejkrásnější věci, které viděl. Při placení 
podal prodávajícímu andělovi tlustý svazek bankovek. Anděl se usmál a řekl: „Omlouvám se, ale 
tyto peníze zde neplatí.“ – „Jak to?“ bohatý muž byl ohromen. – „Tady platí jen ty peníze, které jste 
na zemi rozdal,“ odpověděl anděl. Almužna má být projevem naší nezištné lásky. 
Dalším prostředkem na cestě k vnitřní svobodě a pokoji je modlitba. Modlitba je povznesení mysli 
i srdce ke Stvořiteli. Modlitba dává našemu srdci znovu nalézt směr. Modlitba nás udržuje po celé 
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životní cestě ve vědomí, že všechno je dar. Otčenáš je vzor každé modlitby. Kdo jak se modlí, tak 
i žije, tak i zemře. 
Přeji Vám všem, abychom v té nastávající postní době dovedli správně a moudře využít těch třech 
prostředků odříkání, almužny a modlitby k tomu, abychom se stali více vnitřně svobodnějšími 
a krásnějšími lidmi a dorůstali do plnosti nezištné lásky.  

o. Milan 
 

Nedělní dětské katecheze 
  5.3. - mše svatá pro mládež v kostele 
12.3.  - katecheze pro 2 skupiny dětí 
19.3.  - mše svatá pro děti na KC 
26.3.  - katecheze pro 2 skupiny dětí 
 
  2.4.  - mše sv. pro mládež v kostele a katecheze pro 2 skupiny dětí 
  9.4.  - společné kázání v kostele 
16.4.  - mše svatá pro děti v kostele 
23.4.  - katecheze pro 2 skupiny dětí 
30.4.  - společné kázání v kostele 

 

Evropská synoda: znamení naděje? 
V týdnu od 5. do 12. února se konala v Praze evropská 
kontinentální synoda. Jde o další krok v synodním procesu, který 
zahájil papež František na podzim 2021. Setkání zástupců všech 
39 biskupských konferencí bylo silným zážitkem nejen pro přímé 
účastníky (za ČR Jan Graubner, Hana Pohořalá, Prokop Brož 
a Josef Mikulášek), ale i pro dalších 270 pozvaných, kteří byli 
připojeni on-line, a touto formou se zapojovali i do diskusí 
ve skupinách. Zastupoval jsem mezi nimi litoměřickou diecézi. 
 

Cílem tohoto setkání bylo navzájem si sdělit, jak vnímá výzvy současné doby církev v jednotlivých 
státech; hledat, jaká prožíváme napětí a jaké otázky potřebujeme řešit; a nakonec navrhnout, čím 
by se měla z evropského pohledu zabývat celosvětová biskupská synoda, která se sejde letos 
na podzim v Římě. 
Výrazná znamení doby, na něž by současná církev měla reagovat, byla formulována důrazně 
a opakovaně: skandální jednání některých zástupců církve v oblasti mocenského a sexuálního 
zneužívání; nastavení rozhodovacích mechanismů v církvi, které neumožňuje dostatečné zapojení 
laiků, a tak podporuje klerikalismus; nerovnoprávné postavení ženy v církvi; formace a způsob 
života diecézních kněží; velké množství osob, které se v církvi necítí plně přijaty kvůli své sexuální 



 
3   03-04/2023 
 

orientaci nebo partnerským vztahům; napětí mezi zastánci různých podob liturgie; propast mezi 
vírou a současnou kulturou, která omezuje naši schopnost evangelizace a dialogu se sekulárním 
světem. 
Na tomto popisu se většina evropských katolíků shoduje. Mnohem menší shodu však nacházíme 
v názoru, jak uvedené problémy řešit. Na jedné straně se volá po zásadních strukturálních 
reformách, jako např. umožnit laikům, včetně žen, aktivní zapojení do rozhodovacích procesů; 
světit na diecézní kněze i ženaté muže, příp. také ženy; přehodnotit morální požadavky církve 
v oblasti sexuality a partnerských vztahů. Na druhé straně se zdůrazňuje věrnost tradici a potřeba 
pevně se vymezit proti dobovým trendům, které jsou v rozporu s učením církve. Zároveň je patrné, 
že církev na západě jeví mnohem větší zájem o reformy, a čím dále na východ, tím více převažuje 
důraz na věrnost tradici. 
Přes tuto různost jsme v rámci živých diskusí našli shodu v několika zásadních věcech. Pro jednání 
celosvětové synody navrhujeme v závěrečném dokumentu tato témata: 

 prohloubit teologii synodality a důsledně ji zavádět do praxe; prozkoumat podoby 
synodálního výkonu autority; zabývat se vztahem mezi laiky a klérem v perspektivě cele 
služebné církve; podporovat formaci veškerého Božího lidu k synodalitě; 

 decentralizovat církev: rozlišit, která rozhodnutí přísluší které úrovni, od místní 
po všeobecnou; 

 přijmout konkrétní a odvážná rozhodnutí o úloze žen v církvi a o jejich větším zapojení 
na všech úrovních, a to včetně rozhodovacích procesů; 

 zabývat se napětím kolem liturgie: nově pochopit eucharistii jako zdroj společenství; 
 překlenout propast mezi vírou a kulturou, aby se evangelium znovu spojilo s cítěním lidí: 

hledat společný jazyk; jít s lidmi, a ne o nich nebo k nim jen mluvit; naslouchat volání 
chudých i volání země, a zejména zoufalému volání obětí války a všech forem násilí. 

Vzhledem k velké různosti názorů bude synodní proces náročný a dlouhý. Přesto zůstávám 
optimistou: dosud nikdy v novodobé historii neprožila církev na svém oficiálním fóru tak hlubokou 
a kritickou sebereflexi; nikdy neměla odvahu tak otevřeně formulovat problémy, které je třeba 
řešit. A nikdy nebyly navrženy tak zásadní reformy, o jakých čteme v závěrečném dokumentu. 
Navíc můžeme čekat, že podobné, a jistě i jiné návrhy přinese dalších šest kontinentálních synod. 
Synodní proces má také svou dynamiku: když před rokem a půl začínal, málokdo si dovedl 
představit to, co prožíváme dnes. V této chvíli si tedy jen těžko můžeme domýšlet, co se stane 
za půl roku v Římě a jak bude proces pokračovat v roce 2024. 
Na závěr malá poznámka: Organizátoři zavedli do všech synodních jednání nenápadný, ale velmi 
důležitý a mnohými oceňovaný prvek: vždy asi po půl hodině následovalo několik minut ticha (nebo 
duchovní hudby) k osobní reflexi a modlitbě. Vedlo nás to ke stálé pozornosti k Duchu svatému 
a jeho jemnému vanutí. Věřím, že on vede celý tento proces. A věřím, že když tuto pozornost 
neztratíme, můžeme změnit církev tak, aby se stala skutečným Božím lidem, domovem 
pro všechny a znamením naděje pro náš svět. 

Michael Martinek SDB 
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