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Před nějakým časem jsme si, vážení 
a milí, řekli něco málo o tom, jak se 
rodily liturgické doby. (Chcete-li, na-
listujte si těch pár řádků v prosinco-
vém čísle.) Pojďme se dnes ptát, jak 
vypadala jedna z nich – ta, kterou prá-
vě teď prožíváme, totiž postní doba.

Už víme, že se vyvíjela postupně – od 
dvou dnů před velikonočními oslavami přes 
takzvaný „Svatý týden“ až po čtyřicetidenní 
období. Proč čtyřicetidenní – to by neměl 
být problém vyluštit. 40 dní se Ježíš postil 
na poušti před zahájením své veřejné čin-
nosti; o tom slyšíme každý rok na první 
postní neděli.

Ovšem doba 40 dnů má i své starozá-
konní souvislosti: 40 dní pršelo při velké 
potopě, 40 dní strávil Mojžíš na hoře Sinaj 
před Hospodinem, 40 dní prozkoumá-
vali izraelští zvědové Zaslíbenou zemi, 
40 dní putoval Eliáš k hoře Chorebu… 
A neměli bychom zapomenout ani na 40 
dní, během nichž se Goliáš vysmíval iz-
raelským vojskům, než nad ním zvítězil 
mladý a nenápadný David – a zde by se 
nám mělo vybavit, že Ježíše oslovovali 
jako „syna Davidova“.

Oněch čtyřicet dní se počítalo v růz-
ných dobách různě. Původně končila tato 
doba na Zelený čtvrtek a prožívala se 
souvisle – začínala tedy na první postní 
neděli. Ostatně v římské tradici je dosud 
tento začátek dochován; první postní 
neděle se prožívá zvláštním způsobem, 
bohoslužba v tento den bývá zahajována 
průvodem se zpěvem litanií.

Velmi záhy se však ukázalo, že není 
vhodné a ani dost dobře možné postit se 
o nedělích. Od prvopočátku je neděle 
hlavním křesťanským svátkem a základním 
„stavebním kamenem“ týdne i roku. Neděle 
postní doby – bylo a je jich celkem šest – 
tedy musely být z postního období vyňaty.

Kam ale s oněmi přebývajícími šesti dny? 
Jako možné řešení se ukázalo jednak obno-
vit prastarou praxi postu na Velký pátek 

a Bílou sobotu, jednak předsadit zbývající 
čtyři dny před první postní neděli. Postní 
doba tedy získala svůj nový začátek – stře-
du, která ostatně patřívala ke kajícím dnům 
v rámci týdne.

JAK SE STAŘÍ KŘESŤANÉ POSTILI?

Vcelku často a rádi. Krom stanovených 
postních dní si mnozí dobrovolně ukládali 
půst navíc – ovšem drželi taková rozhodnu-
tí v tajnosti. Ve starověké církvi byla velmi 
aktuální slova samotného Krista, jak jsme je 
slyšeli v evangeliu Popeleční středy: „Když 
ty se postíš, neukazuj to lidem, ale svému 
Otci ve skrytosti.“ (srov. Mt 6, 17–18) Bylo 
dokonce závazným pravidlem, že se biskup 
nesměl postit mimo společné postní obdo-
bí. Ptáte se proč?

Tam, kde dnes přinášíme (v lepším pří-
padě) misku s hostiemi a konvičky s vínem 
a vodou, ve starověku se přinášelo všechno 
možné – nejen chléb a víno, ale i mléko, sýr, 
olivy, olej, ba i maso, ryby, ovoce či zelenina 
a další jídlo a pití. Byla to vlastně svým způ-
sobem „sbírka na církev“ a na chudé: biskup 
a ti, kdo žili s ním, si vzali, co potřebovali na 
živobytí, a zbytek se rozdával mezi chudé 
a potřebné. Kdyby tedy biskup odmítl něco 
z jídel, co mu lidé přinášeli, dával by tím 

najevo, že se postí, což by bylo v rozporu 
s evangeliem.

JEDLO SE VŠECHNO?

Rovněž z křesťanského starověku po-
chází zvyk odříkat se v rámci postu pokr-
mů z masa některých zvířat – typicky tep-
lokrevných, tedy savců a ptáků. Ovšem ne-
hledejme v tom žádné rozdělování „čistých“ 
a „nečistých“ pokrmů! Vysvětlení je mno-
hem prostší: šlo o peníze.

Křesťanství vzniká a šíří se po březích 
onoho velkého slaného rybníku, co se mu 
říká Středozemní moře. Na často členitém 
a skalnatém pobřeží se ne vždy daří cho-
vu zvířat; jejich maso zde tedy bylo vzác-
nější a tím pádem dražší. Kdežto ryb bylo 
všude dostatek – ryby a jiné „plody moře“ 

byly laciné, a proto se stávaly pokrmem 
chudých. Smyslem postu tedy bylo zvo-
lit lacinější stravu – a ušetřené peníze 
věnovat těm, kdo jsou na tom ještě hůř 
než já.

Možná si vzpomeneme na Kristova 
slova: „Když se postíš… když se mod-
líš… když konáš dobročinnost…“ Zkus-
me je vzít jako návod pro půst v jeho 
souvislostech! Nepřemýšlejme nad tím, 
zdali si třeba v pátek dopřát rybí lahůdky 
nebo se dokrmit sladkostmi. Vezměme 
třeba za vděk tím nejobyčejnějším jíd-
lem, co se nám nabízí – a nezkoumejme 
jeho složení; snězme je vděčně a bez 
reptání. To je pravý půst!

A zkusme jíst tak, abychom ušetřili 
čas a prostředky. Čas věnujme Bohu, tedy 
modlitbě. A ušetřenou částku nenápadně 
a neokázale věnujme na pomoc těm nejpo-
třebnějším. Když to dokážeme, budeme si 
moci říci – ano, teď už vím, co je to půst. 
A buďme si jisti, že naše postní úsilí nezů-
stane bez Boží odezvy. Že tímto postem 
poporostem.

Úspěšný růst přeje
otec Zdeněk Drštka
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