
KEDY SA MÁM POSTI ?

Nikdy nie som príliš malý
Každý lovek sa môže posti . Na to nie je nikto príliš mladý
alebo príliš starý. Naopak! Pôst môže ma  pri rôznych nemociach
lie ivé ú inky.
Kto je ale chorý, môže sa posti  iba pod lekárskym dozorom.
Dôležité je: Máš si vybra  takú formu pôstu, ktorá je pre teba
vhodná.
Nesmie to ale by  pod tlakom ve kého výkonu alebo úspechu.

as na pôst
Posti  sa môžeš v ktorúko vek ro nú dobu. Jar s obnovovaním prírody je pre to ve mi vhodná
doba. Nie náhodou pripadá pôstna doba iných náboženstiev tiež na toto obdobie. Pre

kres anov, ktorí sa postia predovšetkým z náboženskcýh dôvodov, je
zmysluplné, ke  sa postia po as štyridsa denneho asu prípravy na Ve kú noc.

Jednodenný prísny pôst je vždy na popolcovú stredu a ve ký piatok.
Každý piatok je d om pokánia, ktorého sú as ou je i vhodný pôst.
Pôst v našich krajoch je zaužívaný od Zeleného štvrtka do Bielej soboty

a pred inými významnými slávnos ami.

De  pôstu
Neboj sa – nemusíš sa sta  prieborníkom v pôste. De  pôstu je celkom
oby ajný de .

De  pôstu pre telo
Ten de  si odpustime ponuku všetkého možného. Je dobré obmedzi  sa na
chlieb, marmeládu, syr, nieko ko jabl iek, vodu. Alebo si môžeme pripravi
spolo né pôstne jedlo zo zemiakov, strukovín a vají ok.

De  pôstu pre dušu
Posti  sa znamená ma as, stíši  sa a svoj poh ad zamera  predovšetkým na Boha, blížneho
a na iné  jednoduché veci. V tomto dni si treba nájs as na modlitbu, rozhovor, na spolo né

posedenie v rodine. Je to as k uvo neniu, as na spolo nú prechádzku
v prebúdzajúcej sa prírode.
De  pôstu je malou pomocou k tomu, aby sme si lepšie uvedomovali
svoj život, Božiu lásku k nám, jednoduché veci v našom živote a aby
sme za ne boli v ní. Môžeme urobi  jednoduchý pokus. Nemusíme
hne  za  s celým d om. Ak máme mladšieho súrodenca, bude nám
na za iatok sta  jedna alebo dve hodiny dopoludnia alebo odpoludnia.
Pre ítame mu napríklad nejaký príbeh. Uvidíš, ako ticho dokáže by

tvoj malý brat alebo sestra.

De  pôstu pre druhých udí a svet, v ktorom žijeme
Posti  sa vždy znamená deli  sa s tými, ktorí sú v núdzi.
Jednou formou ako sa cvi  v spolo enstve s chudobnými vo
svete, je odklada  peniaze do obálky, ktoré ušetríme tým, že
pripravíme jednoduché a teda i lacnejšie jedlo. Do tejto obálky by
sme mohli ob as prida  i nie o z vreckového, ktoré sme v pôstnej
dobe nemuseli utrati  na sladkosti alebo iné nepotrebné veci.
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I TO JE PÔST

Pôst od nakupovania
Ke ítaš na internete, pozeráš sa na televízny program, zájdeš do
obchodu, všade sa dozvedaš, že ím viac veci lovek má, tým je

astnejší. Máš vä ší pôžitok, ke  piješ práve nápoj, ktorý je
vychválený reklamou, nosíš oble enie od ur itej firmy alebo používaš
tovar, ktorý má nejakú zna ku. Túžba ma  stále viac vecí zakrýva v tebe
pravú túžbu po živote. Zabúdaš na úva  sám sebe a h ada  to, o je pre
tvoj život dôležité.
Dokážeš dokon  nasledujúcu vetu?

I to je pôst, ke  ...............................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Zamyslenie:
Ke  sa ti v chladni ke alebo v batohu neskazí žiadna potravina. I to je pôst!
Ke  v novembri na stromoch nezostane žiadne neobraté ovocie alebo nezhnije po novom
roku v pivnici. I to je pôst!
Ke  si overíš, i by sa nie o pokazené nedalo opravi  ešte skôr, ako to vyhodíš do kontajnera;
ke  ešte máš predstavu o tom, o sa nachádza v tvojej šatníkovej skrini. I to je pôst!
Ke  nie o vyperieš bez chemických prípravkov a nebudeš stále kupova  igelitové tašky,
ktoré po vyhodení za ažujú životné prostredie; ke  aspo  raz urobiš z polkruhu okolo
televízora kruh rodiny. I to je pôst!
Ke  budeš hovori  iba slová, ktoré sú pre iných užito né; ke  pôjdeš pre  z miesta, kde iní
robia zlé veci. Ke  nebudeš používa  svoj sluch a hlas tam, kde sa rozhostila nenávis
a násilie. I to je pôst!



RECEPTY NA PÔSTNE JEDLÁ

me sa skromnosti. U me sa posti  a nau me sa to obetova  za potreby Cirkvi.
Jeden de  s domácim chlebom, ajom, syrom a tvarohom. V pôste sú dobré strukoviny
(fazu a, hrach, šošovica, fazu ka).

Domáci chlieb so zemiakmi
½ kg zemiaky uverené v šupke, 2/3 l horúca voda, 40 g soli, 1 PL kmín, 30 g kvasnice, 1 kg
žitná múka, 1 kg pšeni ná múka.
Zemiaky za horúca olúpa  a prelisova . Zmieša  s horúcou vodou, po as
miešania prida  so  a kmín. Miesi  dovtedy, kým cesto nie je vlažné.
Kvasnice rozpusti  vo vlažnej vode s trochou cukru, zamieša  do nich
trochu múky. Takto vzniknutý kvások necha  vykysnú . V mise premieša
žitnú a pšeni nú múku, prida  kvások a zemiakové cesto. Všetko zmiesi ,
kým vznikne tuhé cesto. Potom vytvarova  dva bochníky a každý zvláš
vloži  do misky vyloženej utierkou. Prikry  a necha  kysnú  v teplej miestnosti od ve era do
rána. Na druhý de  vloži  bochníky na tukom vymazaný plech a v predhriatej rúre piec
rovnomerne 80 minút pri teplote 200 st. Celzia.

Fazu ová polievka s rezancami
¼ kg bielej fazule, zväzok jarnej cibule, zeleninové korenie (mrkva, zeler,
petržlen), petržlenová v , 1 strú ik cesnak, 4 PL rastlinný olej alebo trochu
masla, 150 g širokých rezancov alebo iných cestovín do polievky.
Fazu u namo  na 12 hodín. Vari  ju asi 1,5 hodiny na miernom ohni. Potom
prida  korenie a vari alej. Nakrája  cibu ku, mrkvu, petržlen, trochu zeler
a petržlenovú v . Medzi tým zvláš  uvari  rezance. Pripravenú zeleninú da
vari  do polievky na 10-15 minút. Potom da  do polievky rezance, v  a krátko

povari . Polievku možno dochuti  ešte so ou, lisovaným cesnakom. Možno prida  trochu
oleja alebo masla.

Zemiaky s mozarelou
1 kg zemiaky, 4 strú iky cesnak, 4 PL rastlinný olej, 4 paradajky, 400 g
mozarely (alebo iný tvrdší syr), 1 kelímok smotany, bazalka alebo zelený
potrežlen.
Zemiaky o istíme a nakrájame na tenké plátky. O istený cesnak
pokrájame na jemno. Na panvici rozpálime olej a ope ieme na om
zemiaky a plátky cesnaku. Ochutíme so ou a peprom. Paradajky ponoríme na chví u do
horúcej vody, olúpeme a nakrájame na kolieska. Mozarelu nakrájame na plátky. Paradajky
a syr opatrne premiešame so zemiakmi, prilejeme smotanu a varíme 10 minút. Posypeme
jemne nakrájanou bazalkou alebo petržlenom.
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