"Hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste
za mnou." (Mt 25,35-36)
Postní almužna již devět let provází v postní době věřící napříč celou naší diecézí.
Půst bývá často mylně spojován pouze s odříkáním jídla, ale není tomu tak. Odřeknout si lze
mnoho jiných věcí. Třeba těch, po kterých volá naše marnivost, touha vlastnit, či naše sobectví
a pohodlí. Vše se může stát hodnotou, kterou lze proměnit v dar potřebným. O to více pak budeme mít
sil přiblížit se ve své lásce Bohu a varovat se věcí špatných, které nás svádějí ke hříchu a od Boha
vzdalují.
Doba postní nás vybízí tedy k zastavení, zamýšlení se nad sebou, nad svými činy i těmito
konkrétními skutky. Pokud se rozhodneme na prahu či v průběhu postní doby almužnou vykonat
dobro, posílíme nejen svou vlastní vůli, ale můžeme zároveň něco změnit, svým skutkem obohatit život
potřebného člověka a naplnit některý z úmyslu farnosti či Charity.
Rádi bychom Vás pozvali k této cestě. Sami se rozhodněte, jak a kde Vaše postní úsilí pomůže.
Hmotné prostředky budou věnovány na Vámi vybraný účel prostřednictvím Charity, a ty nehmotné
– např. pohlazení, čas pro rodinu, přátele, blízké a osamělé, může darovat každý z Vás druhému sám.
Postní dobu budeme v letošním roce prožívat od 14. února do 29. března. Postnička pro Vás
bude připravena na začátku postní doby v kostelech a kněz ve farnosti Vám poskytne informace
o možnostech, kdy a kde o Velikonocích Vaši Postničku odevzdat.
„křesťan je povolán k tomu, aby se vrátil k Bohu „celým srdcem“ (Joel 2,12)
Přejeme Vám požehnané prožití postní doby a ať jste naplnění milosti Boží.
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