
Ahoj, kamaráti!
– Podáme handričku aj vám, aby ste nám 
pomohli s upratovaním?
– Svetlúšik, už bude o chvíľu stôl čistý. Ešte 
pár odrobiniek z raňajkového chlebíka.
– Už nesiem nový obrus a sviecu, Dobro-
milka.
– Ďakujem, Svetlúšik. Pozerám, že si našiel 
tú správnu farbu na Pôstne obdobie. 
– Budeme mať krásny čistý stôl a fialová 
nám bude pripomínať Pôstne obdobie, 
ktorým sa pripravujeme na dotyk veľko-
nočných tajomstiev. Teším sa, Dobromilka.
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Popolcovou stredou sa začína Pôstne obdobie, 
v ktorom sa pripravujeme na plnšie slávenie 
veľkonočných tajomstiev. Je to milostivý čas, 
v ktorom sa z lásky k Bohu usilujeme o zme
nu srdca. Toto obdobie trvá 40 dní (nedele sa 
nepočítajú) a vrcholí radosťou zo vzkriesenia 
Krista. Pôst je spojený s fialovou liturgickou far
bou, ktorá je farbou pokánia, pokory a zároveň 
farbou kráľov. 

Na Popolcovú stredu 
kňaz požehnáva popol 
(zo spálených bahnia
tok ostatnej Kvetnej 
nedele), ktorým 
ro bí veriacim na 
čelo znak kríža 
a hovorí: „Kajajte 
sa a  verte evanje-
liu!“ alebo „Pamä-
taj, že si prach a na 
prach sa obrátiš!“ 
Popol symbolizu
je pominuteľnosť 
človeka a kríž več 
ný život duše. 

Pôstne obdobie je zároveň pozvaním, aby sme 
z rúk pustili to, čo nám škodí, a toto miesto 
naplnili tým, čo nám chce dať Boh.
Možno je to lenivosť, ktorej sa silno držíme.
Možno mobil či počítač.
Možno nevšímavosť, neláskavosť k druhým.
Možno sa držíme krutých a tvrdých slov.
Alebo sa držíme pýchy.
Čoho sa držíš a škodí ti to?
Čo nechceš ďalej nosiť v dlaniach?
Počas Pôstneho obdobia sa môžeš snažiť dávať 
to preč.
Aby do vyprázdnených dlaní mohol dať Boh to, 

čo potrebuješ.
To, čo ti osoží. Svoje dary lásky.

Aby si v prázdnych dlaniach pocítil 
Ježišovu ruku, ktorú ti je pripra
vený podať vždy, keď chceš.

Poprajme si navzájom požehnaný 
pôstny čas, aby sme sa aspoň  

po troške – ako vtáčiky zobkajúce  
chutné odrobinky, napĺňali tým,  

čo nám osoží . 


