
POSTNÍ OBDOBÍ 

   Přicházíme k němu v této době a trvá 40 dní. Je to proto, že se Ježíš 40 dní 

postil na poušti, ještě před tím, než začal učit. Byl tu třikrát pokoušen od ďábla. 

Nejdříve ho ďábel sváděl: „jsi-li syn Boží, řekni ať jsou z těchto kamenů 

chleby.“ Pak ho vzal do svatého města, postavil na vrcholek chrámu a vyzval 

ho: „jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na 

ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou o kámen.“ Nakonec ho vzal na velmi 

vysokou horu, ukázal mu všechna království světa i jejich slávu a řekl mu: „toto 

všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“                           

Ježíš ve všech zkouškách, které mu ďábel připravil, obstál, neselhal! Nakonec 

řekl ďáblovi: „jdi mi z cesty satane, neboť je psáno: Hospodinu Bohu samému 

se budeš klanět a jeho uctívat.“ 

    Tento příběh je zapsán v Novém zákoně u tří evangelistů Matouše, Lukáše a 

Marka jen ve zkratce. Letošní postní doba začala ve středu 17. února Popeleční 

středou a trvá 40 dní. Je to šest neděl – INVOCAVIT, REMINISCERE, OCULI, 

LAETARE, JUDICA, PALMARUM – Květná neděle, kdy Ježíš vjíždí na 

oslátku do Jeruzaléma. A pak 2. dubna je Velký pátek a 4. dubna Hod Boží 

velikonoční.  

Po oba dva svátky se konají bohoslužby, které budou svátostní s vysluhováním 

Večeře Páně.  

 A co to znamená pro nás? 

Toto období nás má zastavit na naší cestě. Jde o to, si uvědomit, co jsem ve 

svém životě pokazil, napáchal, kde jsem selhal. Kde jsem neviděl nebo nechtěl 

vidět, co jsem vidět měl. Jde o pokání. 

Dnešní neděli vstupujeme tedy do období šesti neděl, které končí Květnou 

nedělí, Ale dnes je ta první „INVOCAVIT ME ET EGO EXAUDIAM EUM 

“Až mne bude volat – odpovím mu.“  

     Požehnané postní období všem.  

                                                                                             


