14. února – 8. dubna (Popeleční středa – 2. neděle velikonoční)
Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství. (Sv. Jan Pavel II.)

Na 2. neděli velikonoční se postničky přinášejí zpět do kostelů.

V období půstu se pozornost věřících, víc než kdykoli jindy, soustřeďuje na
skutky milosrdenství, mezi které patří i materiální pomoc bližnímu. České
slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství.
„Almužnou“, činěním dobra – tím, že se něčeho postem vzdáme, můžeme
obohatit ty, kteří to nejvíce potřebují. Tím, že se zříkáme něčeho ve
prospěch bližního, uskutečňujeme zároveň základní přikázání lásky.

Je vhodné je při obětním průvodu odevzdat pověřené osobě.

Dobročinná akce Postní almužna probíhá s doporučením České biskupské
konference i na území Brněnské diecéze. Zapojit se do ní může každý.
Od Popeleční středy je možné vyzvednout si ve farnostech papírové
pokladničky – postničky, do kterých pak po celou postní dobu můžeme
vhazovat peníze pro potřebné. Tyto prostředky budou poté použity
Diecézní charitou Brno a oblastními Charitami na účely, které je možné
označit na každé postničce.

Přejeme Vám co nejvíce obohacujících prožitků radosti z pomáhání
druhým.

Postničky jsou určeny jak pro jednotlivce, tak pro rodiny, kde mohou být
vhodným nástrojem při výchově dětí k solidaritě a vnímání potřeb lidí
v nouzi.
Velice si vážíme každého vašeho daru ve prospěch potřebných!

Mons. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno
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ÚMYSLY POSTNÍ

ALMUŽNY BUDOU

USKUTEČNĚNY

PROSTŘEDNICTVÍM

CHARITY.
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Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
ředitel Diecézní charity Brno
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NÁVOD
NA VÝROBU
POSTNIČKY:
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KDO SE MODLÍ,

AŤ SE POSTÍ.

KDO SE POSTÍ,

AŤ JE MILOSRDNÝ.
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1. Postničku vystřihněte a v místech
plné čáry nastřihněte.
2. V místech tečkované čáry
postničku přeložte.
3. Postničku si mohou děti
pokreslit, pomalovat, dle své
fantazie vyzdobit.
4. Postničku poskládejte: zasuňte
do sebe díly dna označené číslem
1 a 2. Přes dno přeložte díl 3
a do otvoru číslo 4 zasuňte část
označenou číslem 5. Dno tak bude
pevnější. Potom díly označené
čísly 6 zasuňte do otvorů 7. Díly
označené čísly 8 přeložte dovnitř.
Krabičku zavřete víkem s otvorem
pro vhoz almužny a „zamkněte“
zasunutím dílu 9 do otvoru 10.
5. Postnička je hotová!

Vaše doporučení na využití almužny:
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činnost farnosti pro lidi v nouzi
senioři
matky s dětmi v tísni
lidé bez domova
lidé těžce nemocní a s postižením
cizinci a uprchlíci
pomoc rodinám
humanitární pomoc
dle rozhodnutí Charity
jiná (napište):
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www.postnialmuzna.cz

