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Je známo, že se svatí modlili 
a postili. Ve všech řeholích muž-
ských a ženských řádů platí středa 

a pátek za zvláštní dny postu a jsou tu pro-
dloužená období postu, jako 40denní půst 
před Velikonocemi. Mezitím však podle 
svědectví, která jsem shromáždil, půst 
mizel i z nejpřísnějších mužských řádů.

V církvi jsou známy případy osob ja-
ko sv. Mikuláš z Flüe, v novější době Tere-
zie Neumannová a Marta Robinová, kteří 
žili jenom z Eucharistie. To jsou zvlášt-
ní milosti dané Pánem. Oni žili výlučně 
z nebeského chleba, čímž Otec mimořád-
ným způsobem potvrzuje slova svého Sy-
na: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke 
mně, nikdy nebude hladovět.“ (Jan 6,35)

Nemám v úmyslu podrobně pojedná-
vat o postech jednotlivých světců, ale chci 
připomenout alespoň to, co konali sv. Be-
nedikt a sv. František.

Svatý Benedikt

Svatý Benedikt je otcem západního 
mnišství. V jeho řeholi a v praxi jeho du-
chovních synů zaujímal půst po dlouhou 
dobu velmi důležité místo. Postili se v do-
bě postní, kdy jedli jen jednou denně, ne-
bo dokonce jen dvakrát nebo třikrát týd-
ně, v závislosti na roční době. Od něho 
přichází výrok, který se stal zlatým pra-
vidlem: „Milovat půst!“

Právě postem se stávají možnými 
všechny ostatní ctnosti, zvláště ctnost 
čistoty. Proto o čistotě řekl ještě jednou 
podobná slova jako o postu: „Milovat čis-
totu!“ Svatý Benedikt vidí hlubokou spo-
jitost mezi postem a čistotou. Být čistým 
znamená pro řeholníka odříci se sexuální 
žádostivosti a zvítězit nad ní. To je možné, 
pokud se postem odříká záliby ve stravě. 
Proto řeholník musí milovat půst a čisto-
tu, neboť se tím zříká sebe samého a ote-
vírá se pro hlubokou jednotu s Bohem.

Tak se stává schopným milovat Bo-
ha i bližního, jak to od nás žádá Kristus. 
Půst čistí duši i tělo, dává radost a svobo-
du celé bytosti. Není to lehké, ale kdo to 
dělá, zakusí na svém životě, jak je dob-
ré postit se.(1)

Během času přestal půst existovat jak 
v obecné církvi, tak u řeholníků vůbec, 
dokonce i u benediktinů.

Adalbert de Vogüe ve své knize To love 
Fasting tvrdí, že se v benediktinských klá-
šterech již nepostí a jí se 3x denně. Na-
lezl jen jednu benediktinskou komunitu 
v Abaqueque v Novém Mexiku, která se 
postí podle původní řehole sv. Benedik-
ta. Tato komunita žije velmi chudě, dale-
ko od jakékoliv civilizace. Bratři žijí ze 
své práce a modlí se 7x denně.

Uvádějí se mnohé důvody, pro něž se 
zapomíná na půst, ale ani jeden není do-
statečný k tomu, aby se zanedbávala his-
torická církevní a mnišská praxe.(2)

Svatý František z Assisi

Svatý František svým životem podle 
evangelia se stal velikou inspirací pro 
mnohé, zejména mladé lidi, nejen z řad 
katolíků, ale i ostatních křesťanů. Dokon-
ce i nekřesťané ho berou jako člověka, 
který je plní nadšením a duchovní inspi-
rací. Křesťanská tradice ho nazývá člo-
věkem, který se ve svém životě nejvíce 
podobal Kristu. Důvody tohoto tvrzení 
nejsou jen ve faktu, že 17. září 1225 do-
stal na La Verně rány Kristovy, ale v ce-
lém způsobu života a ve vztahu k lidem, 
přírodě a Bohu. Jeho píseň bratra Slun-
ce je velikým výrazem lásky ke stvoření 
a k Bohu, Stvořiteli všeho.

Tak František svým životem plní lidi 
nadšením a svým příkla dem povzbuzuje 
ke změně života dle starého pravidla, že 
svatí nejsou jen k tomu, abychom je ob-
divovali, ale abychom je násle dovali. Jsou 
nejen našimi přímluvci, ale i konkrétními 
výzvami k následování.

Zajisté je mnohem snazší spokojit se 
s obdivem, nežli následovat. Ani svatý 
František se nestal tím, čím nakonec byl, 

Fra Slavko Barbarić (1946–2000)

Půst v životě svatých
bez hlubokých příčin: modlil se a postil. 
František se nejen tolik modlil, že ho na-
zývali „Modlitba sama“, ale též se mno-
ho postil. Ve Schválené řeholi ve 3. kapi-
tole píše:

„Ať se postí od svátků Všech svatých 
do Vánoc. Těm, kdo se dobrovolně postí 
svaté čtyřicetidení, které počíná na Zjeve-
ní Páně a bez přestání trvá 40 dní a které 
Pán posvětil svým svatým postem, nechť 
Pán žehná, kdo nechce, není vázán. Ale 
dalších 40 dní do Vzkříšení ať se pos-

tí. Jinak nejsou povinni postit se kromě 
pátků.“(3)

Kromě těchto tří čtyřicetidení je zná-
mo, že se sv. František postil ještě jedno, 
a to 40 dnů před svátkem sv. Michaela 
archanděla 29. září. Při jednom takovém 
postu dostal stigmata, a tak byl Kristu 
zcela připodobněn. V Neschválené řeholi, 
3. kapitola, píše: „Právě tak ať se všichni 
bratři postí od svátku Všech svatých do 
Vánoc a od Zjevení Páně, kdy se náš Pán 
Ježíš Kristus začal postit, do Vzkříšení.“(4)

V této Neschválené řeholi se čtyřiceti-
dení od Zjevení Páně neponechává osob-
ní volbě jako ve Schválené řeholi. Každý, 
koho nadchne příklad svatého Františka 
a nechce se spokojit jen s obdivem, za-
čne se více modlit a postit, protože po-
stem a modlitbou se člověk otvírá mi-
losti Boží a stále více se připodobňuje 
Kristu. Postem a modlitbou se dosáhne 
vnitřní svobody a teprve ve svobodě mů-
žeme růst v lásce a objevovat krásu živo-
ta a Božího stvoření.

Teprve tehdy je možno odpouštět, ra-
dostně a s láskou snášet i nesnáze, nazý-
vat smrt „svou sestřičkou“ a přivítat ji. 
Františkův vztah k přírodě inspiruje zvláš-
tě v dnešních časech, kdy jsme svědky je-
jího mnohostranného ohrožení, i když se 
ekologická hnutí ochránců přírody stále 
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Celosvětová síť modlitby s papežem
ČESKÁ REPUBLIKA

Apoštolát modlitby tvoří celosvětovou síť modliteb, která spojuje všechny 
křesťany s papežem Františkem a jeho záměry. Připojte se k rodině služebníků 
v Apoštolátu modlitby, kteří velkodušně nabídnou svůj život, práce a modlitby 
Kristu Veleknězi. Každý měsíc je za vás sloužena mše svatá.

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabí-
zím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je 
i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Mat-
kou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť 
zejména na úmy sly Svatého otce a našich biskupů:

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA BŘEZEN 2023

Úmysl papeže: Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné 

najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl: Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou 

krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

 

Jeden z úmysl  Celosv tové sít  modlitby s pape em je v dy p edstaven a  na za átku m síce 
(nikoliv na cel  rok dop edu), aby tak mohl lépe reagovat na aktuální pot eby. S ohledem na 
tuto skute nost není v technick ch mo nostech redakce Sv tla zajistit v as kompletní p ehled 
úmysl . Na p ání n kter ch na ich tená  otiskujeme v dy na za átku m síce alespo  ji  
známé úmysly, aby se tak mohli zapojit do spole né modlitby. Aktuáln  lze sledovat 
uve ejn ní pape ova úmyslu nap . ve zprávách na https://www.vaticannews.va/cs.html.

DENNÍ MODLITBA APO TOLÁTU 

Nebesk  Ot e, kladu p ed tebe cel  dne ní den a ve spojení s tv m Synem, kter  ve m i svaté 
neustále zp ítom uje svou ob  za záchranu sv ta, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i 
radosti. Duch Svat , kter  vedl Je í e, a  je i m m pr vodcem a dává mi sílu sv d it o tvé 
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou na eho Pána a Matkou církve, to v e p iná ím jako svou 
nepatrnou ob  zejména na úmysly Svatého otce a na ich biskup :

ÚMYSLY APO TOLÁTU MODLITBY NA LEDEN 2019

Evangeliza ní úmysl:
Mladí lidé a p íklad Panny Marie.
Za  mláde ,  p edev ím  za  mladé  v  Latinské  Americe,  aby  podle  p íkladu  Panny  Marie 
odpovídali na volání Pána a ohla ovali sv tu radost evangelia.

Národní úmysl:
A  se církev stává v na í zemi znamením nad je pro budoucnost.

Svat  Franti ku Xaversk , oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dít te Je í e, oroduj za nás!

více organizují, aby zachránila životní pro-
středí a tím i samotného člověka. A kdy-
koli se zasazujeme za tvory, prokazujeme 
lásku a úctu Stvořiteli.

Krátké texty  
o postu v tradici církve

Aristid píše císaři Hadriánovi o prv-
ních křesťanech: „Pokud jsou mezi nimi 
nemajetní, kterým je potřebná pomoc, te-
dy se postí dva nebo tři dny a pošlou chu-
dým jídlo, které měli pro sebe.“

Pastor Hermas (kolem r. 150): „V den 
postu nebudeš požívat ničeho kromě chle-
ba a vody. Potom spočítáš výdaje, které 
bys měl za stravu, a obnos dáš nějaké vdo-
vě, sirotku nebo chudému. Ty si tedy od-
řekneš něco, aby to mohli dostat jiní. Oni 
utiší svůj hlad a budou se za tebe modlit. 
A tvá oběť bude Bohu milá.“

Didaché (3. stol.): „Nemá-li někdo pe-
níze, ať se postí a daruje svým bratřím to, 
co by v tyto dny spotřeboval.“

Sv. Augustin (354–430): „Bude tvůj 
půst drahý Bohu, když zapomeneš na své-
ho bratra? Postit se a dělit se – modlitba 
dostává vzlet, nesena těmito dvěma kříd-
ly. Posti se tedy tím způsobem, aby mohl 
druhý jíst místo tebe, a ty se také raduj, že 
máš co jíst. Ten, který neměl jídlo, chtěl 
být nakrmen v chudákovi. Mějme se na 
pozoru, abychom v chudém člověku nepo-
hrdli svým Bohem, který v něm hladoví.“

Sv. Petr Chryzolog (450): „Nejen půst, 
ale i všechny ctnosti jsou bez milosrden-
ství vymazány.“

Sv. Lev Veliký (461): „Modlitba postu 
je příjemná Bohu a strašná satanu. Přispí-
vá totiž ke spáse bližnímu, tak jako ke své 
vlastní spáse. Nic není účinnějšího než 
půst, abychom se přiblížili Bohu. Neza-
nedbávejme tento mocný prostředek, tuto 
terapii tak účinnou pro naše rány. Važte 
si svého štěstí: Ať ti, kdo mnoho dostali, 
také mnoho dají. Ať se půst věřících sta-
ne potravou chudých!“

Sv. Fulgencius Ruspijský (533): „Když 
uspokojujeme vášeň obžerství, tu požitek 
snědl díl, který měl být darován chudým.“

Rathier Veronský (974): „Ti, kteří se ne-
dělí s chudými o to, co sami nesnědli, se 
postí špatně a šetří pro svá ústa, nebo což 
je horší, pro mamon, zlého ducha lakoty.“

Raoul z Poitiers (1190): „Když se po-
stíme, přijímáme za svůj stůl Krista v chu-
dých lidech.(5)

Rozhovor učitele  
a žáka o postu

„Dítě moje, co děláš, když se postíš?“
Bratr odpoví: „Zrána pletu palmové 

větévky a při práci rozjímám o žalmech. 
Když dokončím jeden koš, modlím se 
a v poledne si zdřímnu. Pak vstanu, jdu 
do cely a opět pracuji, dokud neudělám 
tři koše. Večer se modlím, a když udělám 
sto poklon, zvedám se na oficium. Další 
den vařím do deváté hodiny a jím dosyta.“

Starec na to praví: „Dítě moje, to není 
půst. Zřekneš-li se jídla, a řekneš něco ošk-
livého o druhém, nebo někoho odsuzuješ, 
jsi mstivý vůči bližnímu, nebo dopustíš, 
aby ti přišly na mysl zlé myšlenky, nebo 
v duchu toužíš dělat něco jiného; bylo by 
mnohem lépe, kdybys trávil den při nor-
málním jídle a těmto neřestem se vyhnul, 
místo aby ses tím sytil. Co tím člověk zís-
ká, když se zříká stravy a všem ostatním 
žádostem povoluje? Což nevíš, že kdo své 
touhy v mysli uspokojuje, jí a pije, přesto-
že nepožívá stravu? Přeješ-li si však žít ve 

zdrženlivosti a postit se tak, jak se Bohu 
líbí, chraň se každého zlého slova, každé 
zlé pomluvy, každého odsuzování, nena-
kláněj své ucho k ošklivým řečem. Očiš-
ťuj své srdce od každé tělesné i duchovní 
skvrny (srov. 2 Kor 7,1), od každé touhy 
po pomstě a od vší závisti.“(6)

Z knihy Postite srcem. Informativn centar 
Mir – Medjugorje, 2000

Překlad -js- (Redakčně upraveno)

Poznámky:

 (1) VOGÜE, Adalbert de, To Love Fasting, 
The Monastic Experience, Petersham, MA 
01366, 1994, str. 127.

 (2) Tamtéž, str. 67 a násl.
 (3) Spisi sv. Franje i sv. Klare Asižana, Split, 

1988, str. 114.
 (4) Tamtéž, str. 126.
 (5) LEJEUNE, René, Jeüne, guérison & fete du 

corps et de l’esprit, Parvis Hauteville, 1991, 
str. 162–163.

 (6) GRÜN, Anselm OSB, Fasten, Vier–Türme–
Verlag, Münsterschwarzach, 1984, str. 28 
a násl.
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AVE CRUX, SPES UNICA • 
ZAMYŠLENÍ NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ
Petr Piťha

Petr Piťha vede člověka našich dnů k in-
timnímu setkání s Kristem ve vrcholném utr-
pení. Skrze jeho kříž nachází Krista v našich 
utrpeních. Zamýšlí se také nad vznikem po-

božnosti křížové cesty. Předmluvu napsal biskup J. Hrdlička. 
Kniha je doplněna černobílými ilustracemi. Vyšlo s církev-
ním schválením.

Studio Gabreta spol. s r. o. • 2. vydání  
Váz., 170x240 mm, 152 stran, 200 Kč

NÁSLEDUJÍCÍ TITULY NABÍZÍME  
ČTENÁŘŮM SVĚTLA SE SLEVOU 50 %.

HOŘKÉ UMUČENÍ PÁNA NAŠEHO 
JEŽÍŠE KRISTA
Anna Kateřina Emmerichová • Podle vidění 
augustiniánky z Dülmenu zapsal a nástinem 
jejího života doplnil Clemens Brentano 
Doslov Arnold Guillet • Z němčiny přeložil 
Petr Janšta • Ilustrace – rytiny G. Doré

Předlohou pro toto nejnovější vydání díla A. K. Emmeri-
chové, blahoslavené v roce 2004, byla nová edice nakladatel-
ství Christiana-Verlag, Stein am Rhein. Vidění stigmatizova-
né mystičky, její oběti, utrpení a nad to vše nejmocnější obraz 
Krista Vykupitele se hluboce dotknou každého lidského srdce.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • První vydání v MCM s. r. o. 
Váz., 135x205 mm, 432 stran, 395 Kč – po slevě 198 Kč

ROZJÍMÁNÍ O UTRPENÍ A SMRTI 
PÁNA JEŽÍŠE
Michal Kretschmer • V knize byly použity 
fotokopie rytin Gustava Paula Doré

Předkládaná rozjímání byla sepsána 
v 60. až 70. letech 20. století a šířena jako 
samizdat. Místy jsou mírně poznamenána 
politickou atmosférou té doby. Jsou však 

stále aktuální, vždyť Ježíšovo utrpení a smrt se týkají celých 
dějin spásy. Kniha představuje rozjímání o jednotlivých zasta-
veních křížové cesty doplněné o další scény z posledních Ježí-
šových dnů. Jednotlivá rozjímání jsou poměrně dlouhá, zvláš-
tě některá z nich, a proto je vhodné konat je po částech. Jsou 
však výborným vodítkem, jak směřovat svůj život k hlubšímu 
vztahu a lásce ke Kristu. V závěru každého rozjímání je mod-
litba vycházející z rozjímaného textu.
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Tato ilustrovaná křížová cesta je sestavena 
z veršů, které služebník Boží P. Antonín Šurá-
nek napsal v internačním táboře v Želivě v úno-

ru roku 1952. Jednotlivá rozjímání jsou doplněna z křížové 
cesty v době jeho působení v Blatničce a citacemi z publikací 
Dějiny mého povolání 4 a Novozákonní rozjímání 1 a 3.
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