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Květnou nedělí v olomoucké arcidiecézi končí sbírka Postní almužna 

 

Tisková zpráva Arcidiecézní charity Olomouc z pátku 26. března 2010 

 

Papírové schránky letošní Postní almužny přinesou na Květnou neděli do svých farních 

kostelů ti věřící, kteří se zapojili do této postní aktivity. Do papírové pokladničky po celou 

dobu postní mohli věřící odkládat ušetřené peníze za různé požitky, které si odřekli. Postní 

almužna navazuje na tradici prožívání doby postní, ke které patří také podpora 

potřebných. V ostatních diecézních České republiky schránky s postní almužnou věřící 

přinesou 11. dubna. 

 

Česká biskupská konference v letošním roce schválila a podpořila první celorepublikové konání 

Postní almužny. Brněnská a olomoucká arcidiecéze Postní almužnu pokusně uspořádaly již v 

roce 2009. V olomoucké arcidiecézi se tak loni na charitativní projekty shromáždilo úctyhodných 

2 263 460 Kč. 

 

Duchovním smyslem této akce je, vedle modlitby a půstu, připomínat třetí důležitý prvek 

postního snažení a to almužnu pro potřebné. Děti se zapojí třeba zřeknutím se sladkostí, dospělí 

se méně dívají na televizi, přestanou mlsat, a třeba i více chodí pěšky místo popojíždění autem.  

 

Loni takto získané prostředky byly farními či oblastními charitami použity zejména na přímou 

pomoc konkrétním potřebným jednotlivcům či rodinám, na financování některých charitativních 

projektů, hlavně pak pro seniory, ale také na pomoc lidem postiženým loňskými letními 

povodněmi. 

 

Finanční výsledky této postní aktivity by za olomouckou arcidiecézi mohly být známy začátkem 

května. 

 

Rozhodování o využití výtěžku postní almužny je výhradně na dohodě mezi farnostmi a jejich 

místně příslušnými Charitami, čímž jsou také věřící vybídnutí, aby hledali případy nouze ve 

svém okolí a přemýšleli o adekvátních formách pomoci. Charita má pak za úkol zajistit odborné 

a smysluplné zrealizování pomoci, aby pomoc byla efektivní a účelná.  

 

Květná neděle je poslední nedělí v postní době a připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma 

před židovskými velikonočními svátky – paschou, kdy ho zástupy nadšeně vítaly a mávaly 

ratolestmi. Po Květné neděli začíná tzv. Svatý neboli pašijový týden, který vrcholí Nedělí 

zmrtvýchvstání, nejvýznamnějším svátkem všech křesťanů. 

 

Podrobnější informace: 

Marek Navrátil, tiskové odd. Arcidiecézní charity Olomouc, mobil: 739 52 62 78, e-mail: 

tiskove.acho@charita.cz 

 

 

Olomoucká arcidiecéze se nachází na území Olomouckého a Zlínského kraje, částečně zasahuje 

také do Pardubického a Jihomoravského kraje. 
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