
        10. – 31. ledna 
 

#půst2021 s Bohem 
> Další druhy částečného půstu: 

>> vzdát se jedné položky potravin a nápojů jako je kofein, káva, nealkoholické 
nápoje nebo sladkosti 
 

>> vzdát se jednoho jídla denně po určitý čas, jednoho jídla týdně, atd. 
 

>> půst od 6. do 15. hodiny, nebo od východu slunce až do západu slunce. Při tomto 
půstu zohledni čas na práci a spánek 
 

>> půst od televize, internetu, novin 
 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 
 

 Můžu se postit, když mám nějaké zdravotní omezení? Nejlepší bude, když se 
poradíš se svým lékařem před zahájením půstu. Společně se rozhodněte, co je možné. 
Pokud tvůj zdravotní stav neumožňuje vynechání potravin, zkus vynechat během půstu 
něco jiného a soustřeď se na modlitbu a studium Bible. Bůh zná tvoje srdce. 

 

 Zapomněl jsem a jedl něco, co jsem během půstu jíst neměl. Musím začít od 
začátku? Ne. Půst je spíš jako maraton, nikoli sprint. Nevzdávej to! Pokud spadneš, 
vstaň a pokračuj dál. Pokořit krále jménem žaludek je někdy těžké, ale podaří se ti to. 

 

 Mohu během půstu pokračovat ve cvičení? Pro většinu lidí je mírné cvičení v 
pořádku. Ale je nejlepší se vždy poradit s lékařem o půstu a cvičení. Pokud jsi v úplném 
několikadenním půstu je moudré cvičení zredukovat, protože tělu chybí energie z jídla. 

 

 Co když mám manuální práci? Pokud máš práci, která vyžaduje hodně fyzické 
energie, můžeš pro několikadenní půst využít víkend/pracovní volno, nebo můžeš držet 
částečný půst, který ti umožní získat dostatek výživy k vykonávání práce 

 

 Můžeme mít s manželem nebo manželkou během půstu intimní styk? Doporučuji 
přečíst si 1. Korintským 7,2-5. Zejména verš 5, který říká, „neodpírejte se jeden 
druhému (sexuální vztahy) leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli 
volni pro půst a modlitbu.“ Takže odpověď je ano, můžete mít intimní styk. Písmo 
současně umožňuje vynechání intimního styku a to za účelem půstu a modlitby, ale jen 
se vzájemným souhlasem. 
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Začni rok 2021 spolu s křesťany ze všech koutů světa hledáním Boha a jeho plánů! 
 
 

 

 
 

VYHLÍŽEJTE NOVÝ ROK 

 
 
 
 
Jentezen Franklin je Iniciátorem hnutí "21denního půstu", které odstartovalo v roce 1999. 
Od té doby se k církvi Free Chapel v Gainesville (Georgia, USA), kde Franklin slouží jako 
senior pastor, připojují křesťané ze všech koutů světa, aby v třítýdenním období na začátku 
roku hledali a ctili Boha speciálním způsobem. Také v roce 2020 se můžeš spolu 
s Křesťanským společenstvím Mozaika přidat i ty! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÍRKEV, KTERÁ SPOJUJE LIDI DOHROMADY 



POZVÁNÍ K 21 DNŮM PŮSTU A MODLITEB 
…neznamená nutně se postit celé tři týdny. V 21denním období si můžeš zvolit např. 
jeden den půstu. Je na tobě, jaký druh půstu si vybereš. Můžeš se postit úplně a pít pouze 
tekutiny, nebo se možná chceš postit jako Daniel, který abstinoval od sladkostí, masa a 
pečiva a z nápojů pil pouze vodu. Také se můžeš postit od věcí, které ti obzvláště 
„chutnají“, ať už je to čokoláda, sledování televize nebo brouzdání po internetu.  
Pokud nemáte s půstem žádné zkušenosti, začněte částečným půstem, v němž 
vynecháte dvě jídla. Jak říká Richard Foster: „Než se pustíte do běhu, je moudré naučit se 
nejdříve dobře chodit.“ Podrobnosti najdete níže v kapitole „Druhy půstu“.  

 
JAK ZAČÍT? 
Začni s jasným cílem. Buď konkrétní. Proč se postíš? Hledáš směr, uzdravení, obnovu 
manželství nebo řešíš rodinné problémy? Čelíš finančním starostem? Požádej Ducha 
svatého o vedení. Denně se modli a čti si Bibli. Jako průvodce pro své modlitby během 
půstu můžeš použít vloženou přílohu v této brožuře. 
 
DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA 
Vyznej Bohu své hříchy. Požádej Ducha svatého, aby odhalil tvé slabé stránky. Odpusť 
všem, kteří ti ublížili, a požádej o odpouštění ty, kterým jsi ty mohl ublížit. (Marek 11,25). 
Poddej celý svůj život Ježíši a odmítni touhy, které tě brzdí (Římanům 12,1-2).  
 
JAK SE POSTIT? 
Připrav se také fyzicky. Pokud plánuješ postit se víc jak 1 den, je dobré 1-2 dny před 
půstem jíst menší porce jídla, než jsi zvyklý. Během půstu obvykle není pro tvé tělo 
vhodné konzumovat kávu, sycené (bublinkové nápoje), někteří mají negativní reakce při 
konzumaci silného černého nebo zeleného čaje. Pití alespoň 2 litrů čisté vody denně je 
důležité. Další konkrétní rady najdeš u jednotlivých druhů půstu. 
 
CO MOHU OČEKÁVAT? 
Během půstu dochází ve tvém těle k detoxikaci. Tělo vylučuje toxiny ze svého systému. 
To může způsobit mírné obtíže jako je bolest hlavy a podrážděnost při odklonu od 
konzumace kofeinu a cukru. A pochopitelně budeš mít bolesti z hladu v oblasti žaludku. 
Z hlediska fyzického nepohodlí jsou obvykle nejméně příjemné první 3 dny (pokud se 
postíš kratší dobu, je pravděpodobné, že se budeš nepohodlně cítit celý půst). Kolem 4. 
dne začíná ustupovat pocit hladu, ale můžeš se cítit slabý a občas se ti může točit hlava. 
Snaž se víc odpočívat. Kolem 6. – 7. dne budeš pociťovat přísun síly a zvyšuje se 

soustředění. Pokud se postíš déle, mezi 21. – 40. dnem se objevují příznaky hladovění: 
tělo vysílá signály, že zužitkovalo své zásoby a začíná čerpat ze živé tkáně. V tuto dobu je 
vhodné půst ukončit.  
 

Neignorujte projevy svého těla, zároveň se jimi ale nenechte zastrašit. Martin Luther 
komentoval své pocity během půstu slovy: „Tělo mělo sklon strašlivě reptat.“ Především 
sledujte vnitřní postoj srdce. Když se postíš, následuješ Ježíšův příklad. Věnuj čas chvále, 
pokus se během dne co nejčastěji modlit. Co nejvíc se vyhýbej běžným rozptýlením a 
zaměřuj své srdce a svou mysl na hledání Boží tváře. Nezapomeň čas, kdy běžně jíš, 
v půstu využít pro modlitbu a čtení Bible.  
 

 

Tvůj půst nezůstane bez odezvy duchovního světa. Těš se na to, že Bůh s tebou bude 
jednat! Ale zvýší se také aktivita Nepřítele, který se tě nejspíš bude snažit od půstu a 
modlitby odradit. Když se to bude dít, popros Boha, aby očistil tvoji mysl a zmocnil tě svým 
Duchem. 
 
JAK PŮST UKONČIT? 
Na konci půstu se nepřejídej. Půst ukonči lehkým jídlem složeným z ovoce a zeleniny 
nebo vývarem s kousky zeleniny. Postupně si navykej znovu na pevnou stravu. Jez malé 
porce a svačiny. 
 
DRUHY PŮSTU 
 

 Úplný půst znamená pít jen tekutiny – zvláště vodu. Pokud ti chuť čisté vody není 
příjemná, můžeš ji ochutit šťávou z citronu. Během tohoto půstu můžeš také pít čistý 
zeleninový vývar a stoprocentní ovocné džusy (doporučují se ráno) a zeleninové džusy 
(doporučují se odpoledne) s cílem uchovat si sílu. Počet dnů takového půstu si stanovte 
během modlitby. Nekonzumujte mléko ani mléčné výrobky. 

 

 Částečný půst poskytuje mnoho možností. Níže uvádíme jen některé z těch, které si 
můžeš zvolit. 
 

> Danielův půst: Nejčastěji užívaný příklad částečného půstu se nalézá v knize Daniel 
10. kapitole. Daniel během půstu po konkrétní časové období vynechával maso, sladkosti, 
pečivo a ostatní nápoje kromě vody (Daniel 10,2-3). Nejjednodušší způsob jak uskutečnit 
tento půst je konzumace pouze ovoce a zeleniny a pití vody. 

 
 
 

 

Odkazy na duchovní zamyšlení, denní biblická čtení atp. najdeš na www.mozaika.hk/pust Mottem půstu pro rok 2021 je: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte  

o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. (Bible | Izajáš 43,19 | ČEP).  


