
 1.-28. února 2022   

Měsíc vděčnosti, půstu a modliteb 

 

Vážení bratři, sestry, přátelé CB Kladno. 

Vítám vás u dalšího modlitebně-postního měsíce února, 

tentokrát v roce 2022. 

 

OSOBNÍ RESTART 

Na začátek bych nám všem rád připomněl verš z knihy Žalmů 51,12: 

  

 

Žalmista se modlí, aby Bůh obnovil jeho nitro, aby se jeho duch mohl upevnit. Prosí o 

nový začátek, RESTART pro své srdce, pro své nastavení. Doba půstu je pro nás 

právě takovou chvílí, kdy se i my můžeme rozhodnout modlit se podobnou modlitbu. 

Půst tu není především proto, abychom se postili za NĚCO (i když ani to není od věci 

a i v Bibli takové příležitosti vidíme), ale je to zejména prostředek k tomu, abychom 

potlačením tělesných potřeb (jídla nebo i pití) zbystřili své duchovní smysly a byli tak 

vnímavější na Boží hlas. Bohu věnujeme ušetřený čas, který nám zbyde, když 

nemusíme jíst, vařit a nakupovat. Z tohoto úhlu pohledu je půst naší obětí, kdy Bohu 

dáváme něco navíc. Zaměřujeme se na svůj duchovní život a na setkání s Pánem 

v modlitbě, u Božího slova, ve chválách, v nějaké křesťanské budující knize. Je to 

prostě odhodlání k restartu, k posunu našeho duchovního života. Je to naše volání 

k Bohu, které říká, jak moc obnovu potřebujeme. 

Co by tak mohl Bůh chtít obnovit v našich životech? 

• Touha – Je stejná jako na začátku, je stejná jako před pandemií nebo 

jsme v něčem polevili? Můžeme se modlit, aby Bůh obnovil naše chtění 

i činění (Filipským 2,13).  

• Posvěcení – Potřebujeme se zbavit nějaké přítěže? Je nutné se něčemu 

vzepřít a překonávat pokušení? Je třeba se v něčem vzdát kompromisu? 

Je na místě opustit nějaký náš (zlo)zvyk? Přibližme se k Bohu, abychom 

věděli, jaké kroky směrem k němu máme udělat. 

… obnov v mém nitru pevného ducha.  



• Duchovní smýšlení – Přemýšlíme a jednáme ve svém životě spíše 

tělesně? Nebo upřednostňujeme Boží 

pohled na věc? Mluvíme o Božích 

záležitostech více než o zprávách na 

internetu nebo z rádia? 

Dejme tedy sobě i Bohu šanci, aby byl mezi námi opět vřelejší, opravdovější, vydanější 
vztah. Jsme právě 2 roky v covidové pandemii, spoustu věcí nemohlo být jako dříve, a 
právě proto je dobré vyhradit si čas k tomu, abychom prožili osobní restart a obnovu 
svého srdce (jak se píše v Koloským 3,10 podle obrazu svého Stvořitele).  
 
Půst je také v Bibli znamením pokání. Lidé, kteří se postili, si na sebe brali speciální 

lněné šaty, obvykle si hlavu sypali prachem, popelem a pokořovali se před Bohem. 

Nedávno jsem zaznamenal jeden citát:  

A je to tak. Čím blíže jsme Bohu, tím více vidíme sami sebe v Božím světle a jsme 

schopni zaznamenat i ty nejmenší šmouhy ve svém životě. Bůh nás vede do hloubky 

a tím silněji vnímáme, co se ještě Bohu líbí a co už ne. Náš duchovní život se tím staví 

na pevný základ. A pokud ze svého srdce odstraňujeme příměsi a překážky, Duch 

svatý může o to víc proudit skrze náš život. O to více Božího požehnání a Boží moci 

jsme posléze schopni předat dalším. A po tom, věřím, toužíme. Je to 

neoddiskutovatelný fakt, že skrze pokání obnovujeme nebo také prohlubujeme svůj 

vztah s Bohem. 

Půst je v Bibli také někdy vnímán jako bitevní pole. Prožíváme nejen zápas se svým 

tělem, ale můžeme vybojovat i některé osobní bitvy. Máme možnost být ve svých 

osobních modlitbách odvážnější a otevřenější. Půstem vstupujeme do duchovních 

oblastí, kde můžeme uplatnit svůj vliv. Můžeme vybojovat některá osvobození, 

uzdravení nebo výrazný posun v určité oblasti. A to přináší opět nový začátek, nové 

porozumění Bohu v tom, jak On jedná. 

 

RESTART SBORU 

Jako sbor budeme v roce 2022 zažívat dlouho očekávaný restart, který bude spojený 

i s dokončením modlitebny. Pamatujte, prosím, ve svých modlitbách na zdárný závěr 

stavby a její dokončení. Věřím tomu, že letos v ní už zažijeme první shromáždění. 

Vyprošujme požehnání pro Marka Lážnovského, Pavla Šrámka a Jana Vlka, kteří 

nesou největší tíhu a obětují stavbě spousty hodin.  

Modlit se můžete i za nás jako staršovstvo a další služebníky sboru, ať máme moudrost 

jak vše správně zkoordinovat, nastavit, zorganizovat. Budeme se stěhovat do nového 

a bude potřeba začít nebo případně obnovit služby, které v současnosti nemáme. Pro 

starší sboru, stejně jako i pro ostatní služebníky, kteří budou své služby stěhovat do 

nových prostor, to nyní budou náročnější týdny příprav. Aparatura, projekce, besídky 

a kluby. Modlete se, abychom toto stěhování mohli úspěšně zvládnout. 

Čím blíž jsi Bohu, tím častěji budeš činit pokání. 

… obnovte se duchovním 

smýšlením. Efezským 4,23 



Prosím vás i za sebe a svou rodinu. Z Boží milosti se mi podaří nastoupit na jaře 2022 

do vikariátu, který by měl trvat asi rok. Pokud Bůh dovolí, mohl bych být ordinován 

coby řádný kazatel příští rok před prázdninami. Je to proces. 

Ovšem chvála Bohu, že se tato dvě modlitební témata, za která se modlíte několik 

posledních let, završují. Chvála Bohu. 

Můžeme se také společně modlit za naši pobočku Diakonie. I ta potřebuje takový 

restart, nový začátek, nový posun. Modleme se za nové projekty, do kterých můžeme 

s Boží pomocí vstoupit, i za další dobrovolníky, kteří by se do služby Diakonie chtěli 

zapojit. 

 
PRAKTICKÉ TIPY 

• Během února si můžeme přečíst 
jednu z nejlepších knih o půstu. 
Jmenuje se PŮST a napsal ji 
Jentezen Franklin. Václav Müller má ještě nějaké kusy v zásobě, pokud byste 
si ji chtěli zakoupit. 

• Přizpůsobme druh půstu (Esteřin půst, půst bez jídla nebo zeleninový, případně 
jiná varianta), jeho délku i možnosti půstu svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. 

• Věřím, že je dobré v době půstu omezit rušivé elementy jako mobil, sociální sítě, 
brouzdání po internetu, hraní her apod. 

• Nepřeceňujme se (př. „určitě to vydržím alespoň 5 dní“), ale na druhou stranu 
spoléhejme na Boží moc – s užitkem se můžeme postit jedině s Boží pomocí, 
proto prosme Pána o milost a sílu k půstu. 

• Bůh vás určitě povede v tom, za jaká témata se máte modlit, co mu předkládat. 

 
ZÁVĚR 

Pán je jistě připravený odpovědět na 

naše hledání a dát nám své 

požehnání i mnoho užitku z tohoto 

období. Zaměřme se proto cele na 

něj a věřím, že neodejdeme 

z prázdnou. Proto vám přeji slovy verše vpravo, abyste na konci února byli obnovení, 

upevnění a posílení naším Pánem Ježíšem Kristem. Už se těším, až se navzájem 

povzbudíme různými svědectvími, která si budeme sdílet. Budete-li mít jakékoliv 

svědectví ze svých modliteb a půstu, budeme rádi, pokud nám ho v několika větách 

napíšete na email kazatel@cbkladno.cz.  

Budete-li se chtít zapojit do našeho modlitebně - postního řetězu, můžete tak učinit 

přes tento odkaz https://modlitby.cbkladno.cz/pust/. Samozřejmě není problém, pokud 

nás bude na jeden den napsáno více.  

František Flek 

Skoro-vikář sboru 

A Bůh veškeré milosti, který vás povolal 

ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém 

utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví 

na pevný základ. 1 Petrův 5,10 

To, co dáte na první místo, pak vládne 

všemu ostatnímu. Půst, J. Franklin 
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