
ZAMYŠLENÍ O POPELEČNÍ STŘEDĚ 
„Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“, případně „Obraťte se a věřte evangeliu“. 

Tak právě tyto věty jsou dost silně spojeny s dneškem – středou Popeleční. 
Ano, prožíváme své pozemské putování s mnoha různými zvyky, tradicemi nebo 

folklory, které prostě patří do našeho života. Ať už jsou rodinné, společenské, individuální 
nebo smíšené, prostě tu jsou. A právě k dnešku patří, pro mnohé z nás – teď nemyslím pouze 
pro věřící… – také pomazání popelem, tedy začátek doby postní, doby přípravy na 
nejdůležitější církevní svátek v roce – Velikonoce. Kontrolní otázka: Ten popel, ta zvyklost, 
ten obřad udělení – je pro mě tak důležitý, že si ho nenechám ujít, nebo to je fakt jen a jen 
zvyklost, která zkrátka k dnešku patří a tak ho tedy i já absolvuji také letos, tak jako každý 
rok?! Ať už je to jakkoliv, pojďte se, pro lepší uvědomění si podstaty dneška, nejdříve 
zamyslet nad něčím, co nám možná napoví, jak smysl obřadu chápat.  

Už v druhé kapitole Bible, Gen 2,7, čteme „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze 
země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.“ Tady je to „černé 
na bílém“, že je člověk prach, ze kterého ho Bůh vytvořil. Ať už je naše víra absolutně 
dokonalá nebo povrchní, když je to psáno v Bibli, kterou bereme jako pravé Boží slovo, asi 
na tom něco bude, že původně nejsme my a naše ego, ale Bůh a jeho možnosti…! Zkrátka 
je to on, kdo chtěl, že tu jsme a použil k tomu obyčejný prach. Ano, prach je první část věty 
v Bibli, je to také část každého z nás – naše tělo. Bible však pokračuje: „a vdechl mu v chřípí 
dech života“. Tedy nejen prach, ale také dech života! Nejenom naše tělo fyzické, ale také 
život – duchovno. 

Shrnuto, podrženo: neberme dnešek a ono uvedené připomenutí pouze a jen jako 
lidskou pomíjejícnost, marnost = prach, ale především jako BOŽÍ úmysl, chtění a podporu 
pro život člověka. Vždyť Bůh při samotném stvoření vdechl sám sebe  pouze člověku – 
každému z nás. Co chceme ještě víc? Je vůbec něco víc? Vím o tom? Právě s tímto 
vědomím Boží účasti v nás, vstupme radostně a pokorně do letošního postního období. Kéž 
nám Bůh žehná v jeho průběhu a v našem snažení.  

Přeji hodně úspěchů! 
 
P. Jan Kunert 


