
Nedělka 14.2.                                        

 
Popeleční středa 

 
Dnešní nedělku začínáme připomínkou středy, v následujícím týdnu 17.2. bude tento rok 

Popeleční středa. Co to znamená? Popeleční středou začíná čtyřicetidenní postní období, 

které je přípravou na oslavu Velikonoc. 

 

Zavedení „popeleční středy“ se datuje někdy do 6.–7. století, kdy byl začátek postního 

období přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní 

doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den. 

 

 

 
 

 

K nadcházejícímu postnímu období se hodí příběh o Jonášovi a Ninive, který možná dobře 

znáte, v bibli je zapsán v knize Jonáš 1–3 kapitole 

 

Lidé města Ninive žili hříšně, navzájem si ubližovali. Izraelci jim říkali pohané, protože 

nevěřili v Hospodina. Hospodin poslal proroka Jonáše, aby zvěstoval obyvatelům města 

Ninive, že se blíží den, kdy bude město zničeno. 

 

Jonáš nechtěl vyřídit tak neradostnou zprávu. Myslel si, že uteče před Pánem Bohem. 

Vstoupil tedy na loď. Na moři se však rozpoutala bouře a lodníci mysleli, že je to kvůli 

Jonášovi. Proto ho svrhli do moře. 

 

Hospodin ale chtěl, aby Jonáš splnil svůj úkol v městě Ninive. Poslal Jonášovi na pomoc 

velrybu. Velryba Jonáše spolkla a vyvrhla na břeh. Hospodin tak Jonáše vrátil na cestu. 

Jonáš tři dny procházel městem Ninive. 

 

"Přišel čas a Hospodin vás ztrestá. Jen čtyřicet dní a město Ninive bude zničeno,' volal. 

Jak obyvatelé města uslyšeli rozsudek, který nad nimi vyslovil Hospodin, velice se ulekli. 

"Naše město bude zničeno! Čiňme pokání, snad se Hospodin nad námi slituje!' 

Lidé začali litovat svých činů. Král města nařídil nosit smuteční roucho a postit se. Sám 

nic nejedl a nepil. Modlil se za záchranu města. 

 

Hospodinu se zželelo města Ninive. Odpustil obyvatelům města. 

Ale Jonáš se rozhněval: 



"Vždyť jsem to tušil. Hospodine, ty se vždy necháš obměkčit a smiluješ se, místo abys 

trestal. Teď vypadám jako lhář!" 

 

Rozzlobený Jonáš vyšel za město a čekal, co se bude dít. Přes noc v místě, kde Jonáš 

odpočíval, vyrostl břečťan a za parného dne dával Jonášovi stín. Druhého dne však 

břečťan uschl a za poledního žáru sužovalo Jonáše vedro. Jonáš litoval stínu i břečťanu, 

že se nad ním nerozprostírá. 

 

Hospodin mu však řekl: 'Když tobě je líto břečťanu, který jsi ani nezasadil, ani 

neopatroval, proč mně by nemělo být líto Ninive, tohoto velikého města plného lidí?' 

Hospodin se smiloval nad městem, neboť jeho obyvatelé prohlédli. 

 

K příběhu si můžete pustit pěkné video o Jonášovi, které připravili a natočili Farkovi 

Martin, Zuzana, Jonáš a Róza A. z našeho sboru, již na jaře jste ho mohli zaznamenat na 

našem FB 

https://youtu.be/TGU3AbXhGSk 

 

 

Modlitba 
 

Bože, náš Otče, jsi tak blízko pokorným a těšíš se ze všech, kteří se srdcem obrátí k 

tobě. Prosíme, pomoz nám, abychom těchto čtyřicet dní postu přijali jako cestu obnovy 

naší víry, abychom se k tobě obraceli, řídili se tvými slovy a sloužili ti ve svých bližních.  

 

Amen. 

 

https://youtu.be/TGU3AbXhGSk?fbclid=IwAR3rPwJjconxywH0G94iPN6sDEjQdqz00_1lCp1zJyRPwf9GumbI1sOCNO8

