
Popeleční středa - základní informace 
Popeleční středou vstupují věřící 
do čtyřiceti  denního postního 
období, které je přípravou na 
oslavu Velikonoc. V liturgickém 
kalendáři je to středa, která 
předchází první neděli postní 
a označuje začátek postní doby. 
Datum Popeleční středy je tedy 
pohyblivé jako i Velikonoce. 
Začátek postní doby byl 
v průběhu dějin přesunut ze 
6. neděle před Velikonocemi na 
předcházející středu, aby se z 
postní doby vyčlenily jednotlivé 
neděle, které nejsou chápány 
jako postní den 

Proč zrovna středa? 

Protože o nedělích postní doba není... 

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na 
oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři je to středa, která předchází první neděli postní a označuje 
začátek postní doby. Datum Popeleční středy je tedy pohyblivé jako i Velikonoce. Začátek postní doby 
byl v průběhu dějin přesunut ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní 
doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den. 

Popelec znamená:    "Jsi a budeš prach" 

Na Popeleční středu se 
věřícím na čelo uděluje znamení 
kříže popelem (= popelec) s formulí: 
„Pamatuj, že prach jsi a v prach se 
obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo 
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 
1,15). Přijetí popelce je znamením 
pomíjivosti člověka a odhodlání zříci 
se zlého jednání (hříchu). Tento 
symbol je převzatý z biblické tradice. 
Symbolicky se tak naznačuje stav 
člověka, který vyznává před Bohem 
svůj mnohdy špatný život, své 
nepravosti, své zlé jednání (hřích) a 
vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává 
ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. "kočiček" - v našich krajích) posvěcených v předešlém 
roce na Květnou neděli. 

"Jak důležité je slyšet a přijmout tyto výzvu právě v této naší době!  Jsme omezenými tvory, 
hříšníky, kteří ustavičně potřebují pokání a obrácení. Soudobý člověk, který deklaruje svou totální 
nezávislost na Bohu, se stává otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci. Výzva k 
obrácení je proto pobídkou k návratu do náruče Boha, něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému 
odevzdání se Mu." (Benedikt XVI.) 



 

Popele se dříve užívalo i jako čistícího prostředku 

Na Popeleční středu se po čtení evangelia žehná popel a přítomným se jím dělá na čele znamení 
kříže. Popel symbolizuje obrácení. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme, jak zní 
stará formule při udělování popelce.  

Popele se dříve užívalo i jako čisticího prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí, abychom 
vstoupili do postní doby vědomě a prožívali ji jako čas vnitřního očišťování. Máme zapotřebí důkladně 
pročistit všechno, co se za celý rok proplížilo do našeho srdce a poskvrnilo je. 

Na počátku postní doby vždy vedu postní obnovu. Jsem zvyklý zahajovat ji mší svatou, při které 
uděluji zúčastněným znamení popelce. Cítím, jak je pro lidi důležité, aby dostali názorné znamení, které 
jim připomene jejich pomíjivou přirozenost, jež se jednou promění v prach, a které je vyzve k obrácení. 
Když se zeptám těch, kteří přijali popelec, co to s nimi udělalo, stěží to dokážou přiblížit slovy. Shodují 
se ale většinou na tom, že se jich to hluboce dotklo. 

Požehnaný popel tak zjevně proniká do jejich podvědomé touhy po novém začátku a po tom, 
aby bylo z jejich nitra vypáleno všechno, co jim brání skutečně žít. Je to smysluplné znamení jejich touhy 
obrátit se od cest, které nevedou dál, změnit smýšlení a vidět věci takové, jaké skutečně jsou.   

Výzva k obrácení a pokání 

Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především na 
vnější skutky, "žíněné roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání 
a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, 
aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se 
od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu. 

Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési "duchovní gymnastiky", ale je především 
působením samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu. Když objevíme 
velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se odpovídat adekvátním způsobem. 

Půst jako takový 

Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst 
„újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení).   

Rozmanité projevy a prostředky postní doby 

Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle 
potřeb doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou: 

1/ modlitba, 

2/ odříkání – „půst“ a   

3/ „almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než my. 

 

Vedle klasických forem se současné době se v řadě zemí rozšiřuje např. "ekologický půst" - 
omezení zbytečných jízd autem, dále půst od věcí, které nám zabírají (zbytečně) mnoho času - jako 
např. půst od počítače, sociálních sítí apod. Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je 
zaměřen na zkvalitnění vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých 
důsledcích vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti. 

 

 



Modlitba: 

Dobrý Bože, 
dnes budu označen na čele křížkem z popela. 
Připomíná mi to, 
že jsem prach a v prach se obrátím.  
 
Popel je znamení pokání a toho, 
že chci začít všechno dělat lépe než dosud. 
Popel ukazuje, že staré shořelo. 
Popelem se také dříve čistívalo nádobí. 
 
Při udělování popelce kněz často říkává: 
„Obrať se a věř evangeliu.“ 
Popelec mě chce vybídnout, abych opustil své staré cesty 
a vydal se po těch, které mě povedou k cíli. 
 
Řecké slovo „metanoeite“, které překládáme jako „obraťte se“, 
znamená vlastně v původním významu „změnit smýšlení“. 
Popeleční středa mě tedy vybízí, 
abych začal jinak myslet, 
abych se díval pod povrch věcí 
a abych pod tímto povrchem objevoval skutečnou podstatu. 
 
Nové smýšlení je předpokladem víry. 
Ve víře nově promýšlím věci a hledím na svět novýma očima. 
Prosím tě, uč mě dnes nově smýšlet, 
dívat se na svět a na lidi jiným, novým pohledem a věřit, 
že se v tom všem a v každém člověku setkáváš se mnou ty sám. 

  

Zpracováno podle různých pramenů, zvl. podle knih Anselma Grüna: 

Jsi požehnáním Moje modlitební kniha,  

které vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

 

https://www.ikarmel.cz/produkt/jsi-pozehnanim
https://www.ikarmel.cz/produkt/moje-modlitebni-kniha

