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Postní zdrženlivost 
 

     Optal se jeden představený ve skupině asketů jednoho moudrého poustevníka: 
„Mám být k mladým podřízeným přísný a držet je zkrátka anebo jim pokud možná 
vyhovovat?“ Prý dostal tuto odpověď: „Dávej vepříkům a mladým podřízeným 
všecko, co chtějí. Poznáš brzo rozdíl, budeš mít dobré vepře a špatné podřízené.“ 
      

V Novém zákoně a v duchovní literatuře najdeme mnoho termínů, které 

s různým odstínem chtějí říci v podstatě totéž: zapírání, odříkání, duchovní 

vysvlečení, umrtvování. V řečtině je časté slovo apotagé, které doslovně 

znamená „dát sbohem“ a připojuje se k tomu: světu, všemu. Jan Poustevník 

z Lykopole rozlišuje tři stupně odříkání: „Odřeknutí tělesné je opuštění 

jmění; odřeknutí psychické je zanechání vášní; odřeknutí duchovní znamená 

zříci se svého mínění. Evangelisté užívají často slovesa „zapřít sebe sama“ 

jako by to byl někdo, koho neznáme. Sv. Petr zapřel Krista. Bylo to 

v okamžiku slabosti. V disposici duchovní síly jsme schopni něčeho jiného. 

Pomlouvají nás např., mělo by nás to roztrpčit, ale my se usmějeme, jakoby 

mluvili o někom neznámém, sebe jsme zapřeli.  
Ze staré řecké filosofie pochází výraz zdrženlivost. Zadržíme koně, který by se 
nebezpečně rozjel s vozem ve kterém sedíme. Podobně musíme zadržet sami 
sebe, když nás chce k něčemu strhnout vášeň. V tělesném životě je zdrženlivost 
podmínkou zdraví. Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta! Podle 
známého židovského filosofa Filona z Alexandrie je zdrženlivost v přímém 
protikladu k rozkošnictví a vede k nesmrtelnosti. V Alexandrii vznikla i první 
křesťanská katechetická škola a její vedoucí Klement byl první v křesťanské 
literatuře, který ten termín vysvětluje. Definuje zdrženlivost jako disposici nikdy 

Po  12. 2.  
kaple na 
proboštství 

Za † Jindřišku Večeřovou 
a rodiče z obou stran 

Po  19. 2.        
kaple na 
proboštství 

Za † Františka 
Kopečného, obě 
manželky, syna Karla  
a duše v očistci 

Út  13. 2.     K Za † Jiřího a Vladimíra 
Matyskovy a rodiče 

Út  20. 2.      K    Za † rodinu Varousovu 
a duše v očistci 

St  14. 2.      P Za † manžela, oboje rodiče 
a duše v očistci 

St  21. 2.      P Za † Aloise a Pavla 
Markovy a duše v očistci 

Čt  15. 2.      K    

 

Za † Václava Maincla Čt  22. 2.      K 
 

Za † z rodiny Černých  
a Prokopů 

Pá  16. 2.     P Za † Vladimíra Kučeru, 
bratra Václava a rodiče 

Pá  23. 2.      P Za † Marii, Jana a Jitku 
a duše v očistci 

So  17. 2. 

Mše sv. 

mimořádně 

není! 

Intence Za † manžele 
Šťastných, jejich rodiče, 
Jana a Kateřinu a Jana  
a Marii Bláhovy bude 
odsloužena v Horní Pěně 
od 15.00 hod. 

So  24. 2.      P Za dar víry a obrácení 
pro příbuzenstvo  
a na dobrý úmysl 
 

Ne 18. 2. 
1. neděle 
postní 

P:  Za farnosti 
K: Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

Ne  25. 2. 
2. neděle 
postní 

P: Za farnosti 
K: Za † z rodiny Kolářů, 
Nožínů, Plaňanských  
a duše v očistci 

  



nepřekročit to, co je podle zdravého rozumu. Nedivíme se, že ten výraz pochází 
z helenistického prostředí. Řekové měli velký smysl pro harmonii, kterou viděli 
v přírodě. Kosmos je stejné slovo pro pořádek a pro vesmír. Krásu uměleckého díla 
viděli především v harmonii všech tvarů.  
     Každý výraz se ovšem může špatně pochopit. Řecky se řekne zdrženlivost 
enkrateia. Tzv. enkratické sekty se chtěly zdržovat jistých věcí absolutně. Zdržovali 
se např. masitých pokrmů. To samo může být užitečné, ale oni šli tak daleko, 
že považovali maso samo za zlé a pojídání masa za hříšné. Chválili panenství, 
a proto odsuzovali manželství. Pod záminkou horlivosti došli na scestí. Proto 
v pravidlech pro své mnichy věnoval sv. Bazil výkladu o pravé zdrženlivosti dvě 
kapitoly. Poukazuje na to, že je to úsilí o život podle přírody. Tu vidíme, že každá 
rostlinka bere ze země tolik solí a z podnebí tolik vláhy, kolik potřebuje ke svému 
růstu: nic víc a nic míň. To, co se v přírodě děje mechanicky, člověk to musí dělat 
vědomě, svobodně a s rozumem. Mniši mají v tom ohledu dávat dobrý příklad 
ostatním lidem a ukázat, že opravdových potřeb není tolik, jak si lidé často 
představují. Nejsou také stejné pro všechny lidi a pro každou chvíli. V některých 
starých klášteřích se dávalo jídlo všem ve stejné míře, aby si lidé navykli 
nevyhledávat výjimky a cítili se všichni rovni. Bazil je proti tomu zásadně. Nejsou 
všichni stejně silní, stejně urostlí. A jeden a týž člověk cítí jinou potřebu jídla 
po těžké práci nebo po dlouhé cestě na rozdíl od dnů odpočinku. Musí se proto 
naučit každý sám vypěstovat smysl pro správnou míru.  
     Vlivem baziliánské duchovnosti mluví autoři východní o zdrženlivosti často. 
Aby to populárně objasnil, podává jeden z nich příklad, jak se v tomto směru 
člověk snadno klame. Organismus, jak všichni víme, potřebuje pít tekutiny, jsou 
potřebné ke strávení a k udržení normálního tělesného stavu. Potřeba se projeví 
žízní. K jejímu uhašení by stačila čistá voda, ale někdo si navykl hasit žízeň vínem. 
Tak se mu stalo samozřejmým, pevně uvěří, že už by bez vína nemohl žít. Bohužel, 
jak dodává autor, stalo se něco tragického. Čím je společnost vyspělejší, tím víc 
špatných návyků si osvojuje. Lidé bez všeho studu hájí jako nutné potřeby něco, 
co je nejenom známkou přesycenosti, ale i to, co je zřejmě škodlivé, začne se 
to považovat za přirozené. Když to dojde do tragického stupně, nazýváme 
to zhýralostí, kterou pak už ostatní odsuzují. Ale přitom se považuje obecně 
za nutné to, co k tomu vede.  
     Jak se v tom případě hájit, jakým způsobem svou zhýralost nebo mini-zhýralost 
léčit? V křesťanské tradici ta metoda dostala název umrtvování. Mluví se o tom 
zvláště v naučeních pro řeholníky, napomínají se novicové, aby se všude a ve všem 
umrtvovali. Občas se vyskytnou námitky proti tomu výrazu. Zdá se nevhodný. 
Vždyť dokonalost je v tom, abychom žili plným rytmem. Dá se však praxe 
umrtvování docela prostě vyložit příkladem. Lékař, který mně má vytrhnout zubní 
kořen, dáseň napřed umrtví. Udělá ji necitelnou na tu dobu, když bude v ústech  

Přednáška na proboštství 
Další přednáška P. Ivo Prokopa, tentokrát o liturgii ve středověku, se koná po mši 
sv. (od 18.45 hod.) ve středu 21. února ve velkém sále na proboštství. 

Příprava na biřmování 
Zájemci o přijetí svátosti biřmování jsou zváni na přípravu ve čtvrtek 22. února 
od 19.00 hod. (mladší s P. Jozefem). Mladším i starším doporučujeme návštěvu 
duchovní obnovy s P. Sedloněm v sobotu 24. února. Samostatná příprava starších 
biřmovanců s P. Ivem v sobotu 24. února nebude. 

Postní duchovní obnova 
V sobotu 24. února se uskuteční na proboštství postní duchovní obnova vedená  
P. Martinem Sedloněm, OMI. Začátek je od 13.00 hod. ve velkém sále 
na proboštství. Otec Sedloň bude také sloužit večerní mši sv. od 17.00 hod. 
v proboštském kostele. Prosíme farníky o zajištění drobného občerstvení. 

Ministrantský florbalový turnaj 
Srdečně zveme na 5. diecézní ministrantský florbalový turnaj, který se bude konat 

23. 2. - 24. 2. 2018 v Táboře. Zájemci z řad ministrantů i (zatím) neministrujících 

kluků kontaktujte, prosím, co nejdříve ministranta Jiřího Duška (731 040 793, 

jironett@gmail.com), který doprovodí skupinu z našich farností. Způsob 

přihlašování a další informace jsou na plakátku v kostelech nebo 

na www.dcm.bcb.cz 

Duchovní obnova pro mládež (nejen) z jindřichohradeckého vikariátu 
Deštenské společenství mládeže zve na postní duchovní obnovu pro mládež 

o víkendu 2. - 4. března 2018 na faře v Deštné. Obnovou provede P. Jozef 

Gumenický, kaplan pro mládež JH vikariátu. Téma obnovy: Sedm posledních slov. 

Bližší info a přihlášky: www.facebook.com/destenskespolecenstvimladeze 

Diecézní setkání mládeže 
Ve dnech 23. - 24. března 2018 proběhne v Českých Budějovicích tradiční Diecézní 

setkání mládeže. Opět srdečně zveme a doporučujeme mladým našich farností 

účast na tomto setkání. Nabízíme společnou cestu vlakem: 

Odjezd v pátek 23. 3. - 15:53 (Os 8311, s přestupem ve Veselí n. L.) 

Příjezd v sobotu 24. 3. - 18:06 (Os 8312) 

Zájemci o společné cestování, hlaste se, prosím, u kaplana P. Jozefa Gumenického 

do úterý 20. 3., případně využijte individuální dopravu. 

Haléř sv. Petra 
V neděli 25. února se koná v kostelech na celém světě sbírka na Haléř sv. Petra, 
což je fond umožňující papeži rychle pomáhat postiženým v případě různých 
živelních pohrom, epidemií či válek. 

mailto:jironett@gmail.com
http://www.dcm.bcb.cz/
http://www.facebook.com/destenskespolecenstvimladeze


 
pracovat. V duševním životě se děje něco podobného např. v tomto případě: 
Fotbalový fanoušek ví o tom, že v televizi vysílají utkání dvou mužstev a ví také, 
že by se od toho neodtrhnul, kdyby se na to začal dívat. Bohužel musí nutně 
do večera dokončit jistou práci. Má ovšem velkou touhu podívat se alespoň 
na začátek. Ale ovládne se. Zhasne televizi. Je to pro něho bolestivé, ale ví, že by 
se pak už neovládnul. Nedokončit práci by mělo pak daleko bolestivější následky, 
než je to nemilé dočasné umrtvení.  
     Teoreticky bychom to mohli vyslovit takto: Život se žije pokud možná plně. 
Ale právě k tomu je nutné stále umět rozpoznávat, co je k dobrému životu 
potřebnější a co je méně potřebné a možná i škodlivé. Obětovat menší pro větší, 
nedůležité k prospěchu toho, co je nutné, tomu říkáme moudře žít. Je-li 
to neužitečné a škodlivé, příliš citlivé, přitahuje-li nás nebezpečně, vyvstává 
automaticky potřeba umrtvit ten sklon. Kde to je? Pochopitelně je to ve všem 
a všude. Krejčí musí šít všecky šaty podle správné míry. Podobně musíme strojit 
i celý náš život podle míry svého osobního povolání.  

kard. Tomáš Špidlík 

 
 

Z liturgického kalendáře: 
 

 
Nedělní cyklus čtení B, první a druhý týden postního žaltáře v Breviáři 

 
Neděle   11. 2. –  6. neděle v mezidobí 
 
Středa  14. 2. –  Popeleční středa, den přísného postu 
Čtvrtek  15. 2. –  připomínka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků 
Sobota  17. 2. –  připomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků 

 
Neděle 18. 2.   –  1. neděle postní 
 
Středa 21. 2. –  připomínka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 
Čtvrtek 22. 2. –  svátek Stolce sv. apoštola Petra 
Pátek 23. 2. –  připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 

 
Neděle               25. 2. –  2. neděle postní  

 
 

Zprávy a oznámení: 
Popeleční středa 
V úterý 13. února končí první část liturgického mezidobí a ve středu 14. února 
začíná letošní čtyřicetidenní půst, příprava na Velikonoce. V tento den bude při 
mši sv. udílen věřícím popelec na znamení pomíjivosti tohoto světa a naší ochoty 
usilovat o to, co je věčné. Popeleční středa (stejně jako Velký pátek) je dnem 
přísného postu, kdy bychom si měli odříci nejen masité pokrmy, ale také se omezit 
v množství jídla a nasytit se pouze jednou za celý den. Naopak bychom se měli 
v tento den věnovat modlitbě a přijít na mši sv. Také bychom se měli začít 
připravovat na svátost smíření, kterou má každý křesťan přijmout minimálně 
jednou do roka. Pro ty, kdo z vážných důvodů nemohou přijít v tento den 
na bohoslužbu, bude udílen popelec při mši o 1. postní neděli 18. února. 
(Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. Půst 
se nevztahuje na nemocné, na ty, kdo vykonávají těžkou fyzickou práci, nejsou jím 
vázáni ani ti, kdo jsou na cestách, stejně tak i ti, kteří jsou odkázáni na stravu 
od jiných, např. v závodních jídelnách, domovech důchodců apod.) 

Vikariátní schůze 
Setkání kněží jindřichohradeckého vikariátu se koná ve čtvrtek 15. února v Deštné. 
Schůze začne jako obvykle mší sv. od 9.30 hod. v deštenském kostele sv. Ottona, 
na niž jsou věřící srdečně zváni. 

Křížové cesty 
Pobožnosti křížové cesty, při kterých uvažujeme o umučení a smrti našeho 
Spasitele Ježíše Krista budou v postní době každý týden: neděle - klášterní kostel 
(klášterní chodba) od 17.30 hodin, středa a pátek – proboštský chrám od 17.30 
hodin. 

Pouť ke cti bl. Bedřicha Bachsteina 
V sobotu 17. února se koná pěší pouť do Horní Pěny ke cti bl. Bedřicha Bachsteina 
a dalších františkánských mučedníků. Poutníci vyjdou v 12.30 hod. od kláštera 
sv. Kateřiny. Poutní mše bude slavena v Horní Pěně od 15.00 hod. V případě velmi 
špatného počasí se pěší putování ruší, a sejdeme se až na mši v pěněnském 
kostele. UPOZORNĚNÍ: večerní mše sv. v proboštském kostele v sobotu 17. února 
nebude. Intence bude odsloužena v Horní Pěně. 

Velikonoční pohledy pro misie 
Od neděle 18. února  po celou dobu postní budou po boční straně kostela 

připraveny ke koupi „velikonoční pohledy pro misie“. Kasička pro vaše dary bude 

umístěna v sakristii. Výtěžek bude odeslán na potřeby misií. Předem děkujeme 

za jakoukoli částku, která pomůže potřebným. 

 


