
Postní příprava 2022 

1. POSTNÍ TÝDEN: PÝCHA x ZBOŽNOST 
 

1. Úvaha 
Pýchu můžeme charakterizovat jako nezřízené 
zalíbení ve vlastní velikosti. V tomto smyslu 
nejprve pýchou zhřešili padlí andělé, když se 
zhlédli ve vlastní kráse a odmítli se podřídit 
svému Stvořiteli. Možná máme se slovem 
pýcha spojenou představu nafoukaného a na-
myšleného člověka, který neuznává jiný názor 
než svůj, ostatními pohrdá a dělá si, co se mu 
zlíbí. Ano, to jsou zcela zřetelné projevy pýchy, 
která se tak ráda spojuje s touhou po moci. Nicméně existuje pýcha 
mnohem skrytější, zahnízděná hluboko v našich srdcích: jakési 
vnitřní přesvědčení, že si vystačím sám, a podle toho také jednám – 
samozřejmě nás taková pýcha může postihnout v různé míře. 
Prakticky to pak znamená, že nepočítám s Bohem v denních 
záležitostech života a neptám se ho, nepotřebuji naslouchat druhým, 
kritizuji snahy či názory druhých, nemám potřebu se měnit… Někdy 
nás k projevům pýchy může tlačit i naše vnitřní nejistota, tzn. obava, 
zda jsme na světě správně, zda jsme dost úspěšní a dobří, protože 
jsme vyrůstali v prostředí náročnosti a strohé kritiky bez 
dostatečného docenění.  
Opakem pýchy by jistě mohla být skromnost či pokora, tzn. pravdivé 
vědomí vlastní velikosti i vlastní slabosti; lze však uvést i zbožnost, 
protože právě ona nás podřizuje správným způsobem Bohu, který 
nás miluje a pozvedá, takže s ním uneseme svou křehkost a sou-
časně doceníme svou mimořádnost v Božích očích. Taková 
pravdivá skromnost a zbožnost pak vede i k docenění druhých a ke 
správné spolupráci a trpělivosti se všemi kolem sebe. 

2. Otázky 
1. Počítám ve svých denních záležitostech s Božím vedením 
a radou? 
2. Jsem ochoten naslouchat Pánu i názorům a připomínkám 
druhých? 
3. Nekritizuji cokoli, co vytvoří jiní, jen proto, abych nemusel přiznat, 
že by mohli být lepší než já? 
4. Nesrovnávám se s druhými a nedívám se na sebe převážně či 
výlučně pohledem druhých? 
5. Umím docenit své místo na světě i své přednosti a zároveň 
pravdivě přiznat své chyby? 
6. Chci a umím se vnitřně smířit s těmi, kteří mě v životě ponížili 
a nějak mi ublížili? 
7. Dokážu ocenit a pochválit druhé kolem sebe, byť za zdánlivé 
maličkosti či samozřejmosti? 
 
3. Citát 
Davidovo vítězství symbolizuje realitu Velkého pátku. Pýcha je 
Goliáš, náš Pán je pokorný David, který ji přichází zabít holí kříže a 
pěti oblázky – pěti ranami na rukou, nohou a v boku. Žádnou jinou 
zbraní než těmito pěti ranami a holí kříže nemůžeme získat vítězství 
nad Goliášem pýchy na bitevním poli vlastní duše.  

Fulton Sheen, americký arcibiskup (1895-1979) 
 
4. Úryvky z Písma svatého (nejen) na každý den v týdnu 
Job 22,23-29 | Izaiáš 2,1-11 | Sofoniáš 3,9-13 | Jeremiáš 9,22-23 | 
Jeremiáš 17,5-10 | Marek 10,35-45 | list Filipanům 2,3-11 | list 
Jakubův 4,5-10 | list Římanům 12,3.9-18 | 1. list Korinťanům 1,26-
31 | 2. list Korinťanům 12,6-10 | 
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2. POSTNÍ TÝDEN: LAKOMSTVÍ x ŠTĚDROST 
 
1. Úvaha 
Lakomství je nezřízená láska k věcem 
tohoto světa. Hmotné věci jsou potřebné pro 
život zde na světě, pro pomoc druhým, pro 
záchranu duší. Ale hříchem se vztah 
k majetku stává tehdy, když ho příliš 
úzkostlivě shromažďuji anebo velmi nerad 
rozdávám. Nejde o množství: může být 
člověk bohatý, který je poctivý a štědrý, 
a může být naopak člověk chudý, který 
hamižně a podvodně získává drobnosti a lpí 
na nich celým srdcem. Samotný svět nám nikdy nedá plné štěstí, po 
němž duše touží. Pokud škrtneme Boha, ztratíme smysl a cíl života 
a stáváme se vnitřně chudáky, kterým nezbývá než hledat náhražky 
v malichernostech a v honbě za pozemským štěstím. To vede ke 
stále většímu hromadění a tím také ke stále větší nespokojenosti 
a zklamání. Lakomý člověk prodává svou duši a ve smrti se z něho 
stává žebrák, protože vsadil všechno na to, co rázem zcela pozbývá: 
má toho tolik, pro co by chtěl žít, ale nemá nic, pro co by umíral. 
Přestal patřit sobě, protože patří jen svým věcem. 
Opakem lakomství by tedy mohla být opět zbožnost (jako u každého 
boje s hříchy a neřestmi), protože narovnává náš vztah 
k pozemským věcem. Ale zůstaňme u praktické ctnosti štědrosti, 
která utváří naši svobodu od hmotných věcí. Štědrost znamená, že 
člověk je pro mne víc než věc, že větší hodnotu vidím a prožívám 
v lásce než majetku. Rozdělit se však mohu také o svůj čas, síly, 
schopnosti… Právě třeba s časem mohu zacházet hodně sobecky,  
 

např. když přicházím pozdě na domluvená setkání: okrádám druhé- 
ho o jeho čas kvůli vlastním potřebám či pohodlí nebo kvůli tomu, 
abych náhodou já chvíli nečekal. 
 
2. Otázky 
1. Jakou hodnotu přikládám ve svém životě hmotným věcem? 
2. Nestávají se věci, úkoly, práce, peníze, kariéra, krása či úspěch 
cílem mého života? 
3. Dokážu žít s představou, že ve smrti mi nezůstane z tohoto světa 
vůbec nic? 
4. Nezaháním vnitřní prázdnotu vnější zábavou či honbou za 
povrchnostmi? 
5. Nevyužívám druhé bez úcty a pozornosti jen pro vlastní cíle 
a potěšení? 
6. Umím si přiznat svou vnitřní chudobu a potřebu Božího 
obdarování? 
7. Nezastírám drobnými dary svou lhostejnou neochotu dát druhým 
to, co opravdu potřebují? 
 
3. Citát 
Člověk se stává tím, co miluje, a jestliže miluje zlato, začne se mu 
podobat – bude studený, zažloutlý a tvrdý. Čím více majetku získá, 
tím více bude trpět, přijde-li třeba jen o jeho maličkou část, tak jako 
bolí vytržení jediného vlasu, i když jich máš na hlavě plno.  

Fulton Sheen, americký arcibiskup (1895-1979) 
 
4. Úryvky z Písma svatého (nejen) na každý den v týdnu 
5. Mojžíšova 15,7-11 | Sírachovec 7,33-36 | Sírachovec 35,7-14 | 
Matouš 6,19-34 | Matouš 25,31-46 | Lukáš 12,13-21 | Skutky 
apoštolů 20,33-35 | 1. list Timotejovi 6,6-10 | 2. list Korinťanům 9,5-
15 | list Jakubův 5,1-6  | 1. list Janův 3,14-18 |  
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3. POSTNÍ TÝDEN: LENOST x HORLIVOST 
 
1. Úvaha 
Lenost lze vysvětlit jako ochromenou vůli, 
s níž zanedbáváme, co bychom měli dělat. 
Ve vztahu k povinnostem se taková lenost 
projevuje zahálčivostí, otálením, odkláda-
vostí, nečinností, změkčilostí, nepořádností, 
lhostejností, nedbalostí či nezúčastněností. 
Dnešní pohodlná doba nám umně zastírá 
nebezpečí nechat se životem unášet jako 
na vlnách. Život je jako nakloněná rovina: 
kdo nestoupá, klesá. Nestačí nedělat nic 
extra zlého; průšvihem může být právě tak 
to, že neusiluji o dobro, kterým naplňuji život. Matka Tereza 
připomínala, že je třeba konat malé věci s velkou láskou, zatímco 
mnohdy děláme spíše velké věci s malou láskou. Proto lenost 
znamená velmi často sklon dělat (i horlivě!) něco jiného, než máme: 
tak bývá snazší budovat dům než si najít chvíli času a pozornosti pro 
své děti, veřejně se angažovat než si aktivně odpočinout nebo 
přečíst knihu. Specifickým druhem lenosti je pak lenost duchovní: 
tedy otupělost či nechuť vůči Bohu a růstu srdce, jakási duchovní 
omrzelost. I ta se projevuje tím, že děláme mnoho užitečných věcí, 
díky nimž se úspěšně vyhýbáme modlitbě, účasti na mši svaté, 
duchovní četbě nebo ztišení. Odkládat péči o vztah s Bohem je 
nebezpečným hazardem, protože může vyústit ve lhostejnost 
a zatvrzelost srdce, které nám uzavírají nebe.  
Lékem na lenost by tedy měla být věrná horlivost, s níž poctivě 
vstupuji do svých úkolů i do zápasu o duchovní růst. Ježíš zemřel 
mlád, ale dokonal dílo Otcovo (srov. Jan 19,30). Ať už umíráme kdy- 

koli a jakkoli, mělo by to být s naplněním svého poslání zde na zemi 
– vůči Bohu i vůči druhým. 
 
2. Otázky 
1. Jak se vypořádávám s ochromenou vůlí vzhledem ke svým 
povinnostem? 
2. Nepodléhám pokušení dnešní všeobecné potřebě zábavnosti 
a snadnosti? 
3. Neupadám do zrádné průměrnosti, s níž neusiluji o poctivý růst? 
4. Umím dělat malé věci věrně a s velkou láskou? 
5. Nevyhýbám se nepříjemným povinnostem aktivitami v jiných 
směrech? 
6. Jaké plody mé horlivosti očekává ode mne Bůh a moji bližní? 
7. Bojuji proti nechuti důsledně a denně prožívat svůj vztah 
s Kristem? 
 
3. Citát 
Člověk nemůže náhle vejít do přednáškové místnosti vyšší 
matematiky a být uchvácen rovnicemi, které se zde probírají, jestliže 
během života zanedbával rozvíjení záliby v matematice. Nebe 
básníků by bylo peklem těm, kdo se nikdy nenaučili milovat poezii. 
A nebe božské pravdy, počestnosti a spravedlnosti by bylo peklem 
pro ty, kdo nikdy svědomitě nepěstovali tyto ctnosti na zemi. Nebe 
je pouze pro ty, kdo pro nebe pracují. 

Fulton Sheen, americký arcibiskup (1895-1979) 
 
4. Úryvky z Písma svatého (nejen) na každý den v týdnu 
1. Samuelova 3,1-14 | Přísloví 6,6-11 | Baruch 4,27-29 | Matouš 
21,28-32 | Matouš 25,1-30 | Lukáš 12,35-48 | List Římanům 12,9-16 
| 2. list Soluňanům 3,6-13 | List Efezanům 6,10-18 | List Židům 6,10-
12 | Zjevení 3,14-19 | 



Postní příprava 2022 

4. POSTNÍ TÝDEN: HNĚV x ODPUŠTĚNÍ 
 
1. Úvaha 
Hněv je vášnivou reakcí na nespravedl-
nost, hříšnost, ublížení, nebezpečí nebo 
nedokonalost. Proto je hněv zásadně 
spravedlivý a je dokonce potřebný, ba 
nutný: jde o náruživou horlivost, s níž 
i přes překážky vykonávám žádoucí 
dobro nebo se stavím proti zlu či nepo-
řádku. Křesťanství není líbivou uhlaze-
ností a pohodlnou netečností, která je 
nevšímavá vůči rozporům a zápasům 
o dobro; je naopak láskyplným nasazením všech sil pro Boží 
království. Takovým hněvem zároveň vychováváme druhé, protože 
je z něho patrné, o co jde nám a o co by mělo jít i druhým. Proto 
mluvíme i o Božím hněvu, který nesmiřitelně potírá zlo a hřích, ale 
miluje hříšníka. I Kristus Pán se hněval, když bylo potřeba bránit 
dobro, vymezit se vůči zlovolným odpůrcům a vykonat statečně dílo 
spásy až k smrti. Hněv se  však stává hříchem tehdy, když je 
přehnaný, bezdůvodný, neovládaný a trvalý. Takovým se hněv stává 
nejvíce tehdy, když je namířen proti člověku. Leckdy se necitlivě, ba 
útočně hněváme z hořké bezradnosti, když nemůžeme prosadit 
dobro, jindy ze strachu před výčitkami a tlakem druhých. Zlým 
hněvem útočíme tehdy, když po druhých vyžadujeme dobro bez úcty 
a respektu k nim. Zhoubný hněv je i ten, s nímž vztekle čelíme 
vlastním slabostem a limitům, a tak svou křehkost obalujeme 
tvrdostí a necitlivostí. Vůbec nejhorší je pak hněv z nenávisti vůči 
druhým, které chceme zničit nebo jim jakkoli ublížit. 
Lékem na hněv je odpuštění: zříkám se pomsty, odplaty a zalíbení   

v cizím neštěstí a stavím druhé do světla přijetí, milosrdenství a smí-
ření. Zde je účinné a úlevné nelpět na své spravedlnosti a přenechat 
konečný soud Pánu, který nejlépe rozlišuje dobré a zlé a „odplatí 
každému podle jeho jednání“ (Mt 16,27). 
 
2. Otázky 
1. Umím se s patřičnou náruživostí zastat dobra a prosazovat 
spravedlnost? 
2. Nemám sklon raději vše uhlazovat a mlčet, i když vím, že bych se 
měl ozvat a postavit na odpor? 
3. Pociťuji Boží hněv vůči sobě, nebo vůči svým hříchům? 
4. Nebráním nepřiměřeným hněvem své vlastní názory, nejistoty, 
ohrožení či výčitky? 
5. Učím se pokojné trpělivosti s vlastními slabostmi a limity? 
6. Dávám si pozor, aby se ve mně neusazovala jakákoli zášť vůči 
druhému člověku? 
7. Dokážu soud nad nepravostmi druhých s důvěrou svěřovat Boží 
spravedlnosti? 
 
3. Citát 
Straňte se všeho, co by mohlo budit zdání, že podléháte návalům 
zlosti. Na ty, vůči nimž máme uplatňovat nějakou moc, hleďme jako 
na syny. V mysli ať není rozčilení, v očích žádné pohrdání ani v ús-
tech tupení. V přítomnosti mějme soucit a pro budoucnost naději.  

Sv. Jan Bosko, kněz a vychovatel mládeže (1815-1888) 
 
4. Úryvky z Písma svatého (nejen) na každý den v týdnu 
2. Mojžíšova 32,7-20 | Žalm 97,10-12 | Jonáš 4,1-11 | Sírachovec 
28,1-11 | 1. Makabejská 2,15-30 | Matouš 5,21-26 | Marek 3,1-6 | 
Lukáš 23,33-42 | Jan 2,13-22 | List Římanům 2,1-11 | 2. list 
Korinťanům 7,8-12 | Efezanům 4,26-32 | 1. list Janův 3,13-16 
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5. POSTNÍ TÝDEN: SMILSTVO x CUDNOST 
 
1. Úvaha 
Sexualita je krásným darem od Boha 
určeným k tomu, abychom lépe, plněji a 
plodněji žili ve vztazích. Smilstvo je hříchem, 
který neuspořádaně využívá tělesný rozměr 
lásky, a tím ho odtrhává od hlubších vztaho-
vých rozměrů. Jedná se o sobecky zneuži-
tou lásku, která tělesné prostředky překrucu-
je k vlastnímu potěšení. Sexuální život se 
dnes vyzdvihuje jako životní potřeba podob-
ná jídlu, což je nepravdivé, protože: 1. na 
rozdíl od potřeby jídla a pití je život bez sexu 
možný i spokojený; 2. chtivou konzumací žádostivých obrazů a skut-
ků nedochází k nasycení, ale naopak k hladovění i k závislostem; 
3. sex vnímaný jako pouhá tělesná potřeba neslouží k hlubšímu 
spojení s druhým člověkem, nýbrž vede k narušení nejintimnějších 
vazeb a tužeb lidského srdce, k vulgárnosti a banálnosti. Sex zvrhlý 
ve smilstvo působí jako únik z vnitřní prázdnoty a životní nespokoje-
nosti. Náboženská morálka vždy chránila citlivost a posvátnost 
sexuality důslednými pravidly. Pokud tato pravidla uvolníme či opus-
tíme, zvykneme si např., že lidé spolu žijí a bydlí mimo manželství či 
před manželstvím; že nějaký muž žije s více ženami; že se všude 
vyskytují erotické nabídky a kvete pornografický průmysl; že už 
nastupující generaci neupozorňujeme na rizika smilného života 
a vydáváme je napospas nezřízené chtivosti současného světa.  
Opakem smilstva je cudnost – tedy sebeovládání pudů a jejich 
zaměření k vyšším cílům celistvé a věrné lásky. Křesťané by měli 
být prozíraví a důslední, aby chránili hloubku lásky a ukazovali svě- 

tu, zbídačenému zvrhlým požitkářstvím, krásu Božích záměrů 
s člověkem. 
 
2. Otázky 
1. Jsem ochoten se ovládat ve svých pudech a správně je 
zaměřovat? 
2. Nepodléhám dojmu, že sexuální život může být zábavou 
a potěšením bez ohledu na druhého? 
3. Nenasávám do svého srdce povrchní, chtivé a smilné řeči, 
myšlenky či obrazy? 
4. Nepřehlížím lehkovážně hříchy v oblasti smilstva ve svém okolí? 
5. Dokážu se sobě svěřenými citlivě a důsledně hovořit o všech 
rozměrech lidské lásky? 
6. Jsem ochoten vnímat citové a sexuální potřeby svého partnera / 
partnerky? 
7. Umím ve vztazích prožívat své mužství či ženství zrale, plně 
a zodpovědně? 
 
3. Citát 
Ti, kdo se vážně pokoušejí o cudnost, jsou mnohem uvědomělejší a 
brzy o své vlastní sexualitě vědí více než kdo jiný. Poznají své touhy, 
jako znal Wellington Napoleona či Sherlock Holmes Moriartyho; jako 
zná krysař krysy či instalatér vadné potrubí. Ctnost – třeba jen ta, 
o niž usilujeme – přináší světlo; uvolněné mravy přinášejí mlhu. 

Clive Staples Lewis, spisovatel a křesťanský myslitel (1898-1963) 
 
4. Úryvky z Písma svatého (nejen) na každý den v týdnu 
2. Samuelova 12,1 – 13,25 | Daniel (Zuzana) 13,1-64 | Přísloví 7,1-
27 | Sírachovec 23,17 | Matouš 5,27-32 | Matouš 19,3-12 | Jan 8,1-
11 | Římanům 1,22-28 | Římanům 13,8-14 | 1. list Korinťanům 5,1-
13 | 1. Korinťanům 6,12-20 | 1. Soluňanům 4,1-8 | Efezanům 5,1-14 
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SVATÝ TÝDEN: ZÁVIST x DŮVĚRA V BOHA 

 
1. Úvaha 
Závist je zármutek nad cizím prospě-
chem a radost z cizího neštěstí.  Vzniká 
zjištěním, že náš vlastní prospěch je 
v porovnání s druhými malý či nedosta-
tečný. Projevuje se svárem, záští, zlo-
myslností, pomlouváním, nactiutrháním, 
zlehčováním, žárlivostí, přetvářkou apod. 
Závist jako chorobné soupeření je hnací 
silou v mnoha oblastech života: mar-
ketingové soutěžení, touha vyniknout 
vlastněním atraktivního majetku, popula-
rita a touha po slávě, ekonomický boj 
včetně likvidace prosperity protivníka. 
Závist nedoceňuje vlastní dobra a touží sobecky vyniknout nad 
druhé, které dokáže i zhoubně nenávidět. Bývá projevem pocitu 
méněcennosti a bytostné nejistoty – naopak ten, kdo zdravě přijímá 
sebe, jaký je, nepotřebuje se užírat stálým srovnáváním. Závist 
přeceňuje nebo naopak shazuje dobra druhých, takže vede 
k pokřivenému a nespravedlivému posuzování. 
Receptem proti závisti je s přejícností se radovat s tím, kdo má 
radost: projevuji-li vůči druhým soucit či všímavost, jejich prospěch 
je i mou radostí a vítězstvím dobra pro šíření Božího království. 
Závist se léčí především důvěrou v Boha, která ví, že Bůh nám 
neškodí ani nic potřebného neupírá, ale naopak se stará, miluje nás 
a ví, proč to či ono dopouští. Taková důvěra umí pohlížet na život 
z perspektivy večnosti, staví na tom, co je opravdu hodnotné v Bo-
žích očích, a v Boží prozřetelnosti nachází jistotu a oporu pro životní 

osudy. Závistí ještě nemusí být smutné myšlenky z vlastního 
nedostatku – tehdy je potřeba je neobracet v zášť proti druhým, ale 
s přejícností vložit vlastní osud do spravedlivých rukou Božích. 
 
2. Otázky 
1. Umím zdravě soutěžit s druhými a nelpím na svém sobeckém 
vyniknutí? 
2. Neočerňuji druhé nespravedlivě proto, abych ve srovnání s nimi 
vynikl jako lepší? 
3. Umím doceňovat své dary a úspěchy a dokážu být za ně vděčný? 
4. Netoužím mít to, co mají druzí, jen z touhy po vlastní slávě a 
popularitě? 
5. Dokážu s radostí přát druhým, když mají více úspěchů a dober 
než já? 
6. Učím se důvěřovat Bohu, který mi žehná a vede mě k podstatným 
hodnotám života? 
7. Nemám ve svém srdci výčitku vůči Bohu, že mi něco nedal nebo 
mi v něčem nepřál? 
 
3. Citát 
Člověk udělá mnoho věcí, aby ho druzí měli rádi, ale udělá všechno 
pro to, aby mu ostatní záviděli. 

Mark Twain, novinář a spisovatel (1835-1910) 
 

 
4. Úryvky z Písma svatého (nejen) na každý den v týdnu 
1. Mojžíšova 4,1-15 | 1. Královská 3,16-26 | Přísloví 23,17-19 | Žalm 
73 | Kniha Moudrosti 2,12-24 | Sírachovec 2,1-11 | Marek 9,33-37 | 
Lukáš 12,29-34 | Lukáš 15,1-10 | Skutky 8,9-24 | Skutky 13,44-49 | 
List Titovi 3,1-7 | 1. list Petrův 1,22 – 2,3 
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1. Úvaha 
Nestřídmost je neuspořádaná náklonnost 
k jídlu, pití i dalším chutím a zábavám 
života: člověk si bere víc, než je potřeba, 
nebo netrpělivě v nesprávný čas, příliš 
marnotratně, nebo nadmíru pečlivě či 
dychtivě. Jídlo či pití jsou prospěšné a po-
třebné, máme se z nich radovat a užívat 
jich pro výživu, obveselení života a spole-
čenství s druhými. Stávají se však cestou 
ke hříchu tehdy, když jimi začneme řešit 
či uspokojovat své mnohem hlubší, 
duchovní či duševní potřeby: po lásce, 
bezpečí, smyslu života, jistotě, vnitřním pokoji či odpuštění. Vnitřní 
prázdnotu tak plníme vnějšími zdroji, péče o tělo vytlačuje péči o du-
ši, přehnanou naději vkládáme marně do toho,  co zklame či rychle 
pomine. Takové náhražky proto vedou k závislostem (na alkoholu, 
drogách, médiích, sázkách atd.), obezitě, požitkářství, plýtvání, 
k nemocem, anorexii, snobismu, smutku a zklamání, nutkavé 
nedočkavosti, k nevšímavosti vůči chudým a potřebným a k upřed-
nostňování tělesných věcí před duchovními. Důsledkem je naprostá 
nevyváženost života a ničení těla, duše i vztahů. 
Ctností, jež přemáhá nestřídmost, je umírněnost a zdrženlivost. 
Lékem na nestřídmost je především otevření hlubokých lidských 
tužeb Boží lásce, sycení hladové a žíznivé duše spásnými 
prostředky a odvážné odevzdání všech ran, pochybností a nejistot 
uzdravující moci Ježíše Krista. Cestou k vyváženosti duchovního 
a tělesného prvku našeho života je půst, který na rozdíl od diety, za- 

měřené na tělo, sleduje prospěch duše, jíž se tělo stává podřízeným 
nástrojem, a obnovuje vyváženost mezi hodem a střídmostí a prven-
ství Božích věcí. 
 
2. Otázky 
1. Umím zdravě a vyváženě užívat jídla a pití i všech chutí a zábav? 
2. Nevede mě nadbytek k důrazu na požitky a k zanedbávání duše? 
3. Neočekávám od jídla a pití větší prospěch, než jaký mohou dát? 
4. Jsem schopen své hluboké touhy i bolesti beze strachu otevírat 
před Ježíšem? 
5. Nepodléhám lhostejnosti vůči potřebným a umím si odepřít něco 
z lásky k druhým? 
6. Rozpoznávám včas nebezpečí závislostí u sebe či ve svém okolí? 
7. Stává se pro mne půst posilou duše či spíše nepříjemným 
a odbytým církevním předpisem? 
 
3. Citát 
Řekni mi o svých hladech a žízních, a já ti řeknu, jaký jsi. Hladovíš 
více po penězích než po milosrdenství, víc po bohatství než po 
ctnostech a víc po moci než po službě? Pak jsi sobecký, rozmazlený 
a pyšný. Žízníš více po vínu věčného života než po požitcích, více 
po chudých než po přízni bohatých a více po duších než po prvních 
místech u stolu? Pak jsi pokorný křesťan. 

Fulton Sheen, americký arcibiskup (1895-1979) 
 
4. Úryvky z Písma svatého (nejen) na každý den v týdnu 
Genesis 43,24-34 | Tobiáš 2,1-6 | Daniel 5,1-30 | Ámos 6,1-7 | 
Matouš 4,1-4 |  Matouš 24,37-51 | Lukáš 6,20-26 | Lukáš 10,38-42 | 
Lukáš 14,7-14 | Lukáš 16,19-31 | Jan 4,7-14.31-34 | Jan 6,26-27.51-
58 | 1. list Korinťanům 6,12-13a | 1. list Petrův 4,1-6 | 2. list Petrův 
2,12-22 


