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Naše akcie 

14.-16.3. Brigáda Banská Belá
16.3. Deň mužov
20.-22.3. Komprax - školenie mladých - Ružomberok
21.3. Duchovná obnova - chalani
22.3. IMOS - stretnutie prvoprijímajúcich detí
22.3. Duchovná obnova - dievčatá
22.3. Duchovná obnova - rodiny

28.-29.3.  Kama - finále
11.-13.3. Birmovanecká chata - dievčatá 
12.13.3.    Kvetný víkend
16.3. Duchovná obnova - birmovanci
18.3. Duchovná obnova - chalani a dievčatá
19.3. Veľkonočná nedeľa
25.-27.3. Birmovanecká chata - chalani - Banská Belá

28.-30.3.  Modlitby matiek - trojdnie

Forty For You je projekt 40-tich krátkych 
zamyslení, ktoré prinášajú možnosť čerpať z 
každodenného evanjelia a ponúkajú mladým o 
čosi hlbšie prežiť čas pôstneho obdobia.
„Zaži tajomstvo Veľkej noci! je tohtoročným 
mottom, ktorým sa projekt nesie. Spolu s 
mladými chceme spoločne hľadať a prežiť to 
najväčšie tajomstvo, ktoré nám Ježiš dal, keď z 
lásky k nám priniesol obetu na kríži a po troch 
dňoch vstal z mŕtvych“, hovorí jedna z 
organizátoriek projektu.

Pôstne zamyslenia, ktoré píšu mladí 
dobrovoľníci, vychádzajú z evanjelia dňa a sú 
doplnené ilustráciou, krátkou osobnou 
modlitbou, zaujímavým bonusom či 
každodenným predsavzatím, ktoré ich 
povzbudzuje či už k vykonaniu dobrého 
skutku alebo  pre iných.

Cieľom projektu je pozvať mladých k 
inšpirujúcej a atraktívnej forme čítania a 
meditovania zo Svätého Písma a ponúknuť im 
možnosť, ako posilniť svoju prípravu počas 

pôstu  a  tak  sa  
pripraviť na slávenie 
sviatkov Veľkej noci. 
Pôstne zamyslenia 
si môžete od 5. 
m a r c a  p r e č í t a ť  
k a ž d ý  d e ň  n a  
f a c e b o o k o v e j  
stránke Forty For 
You. 

Forty For You

Pôst v saleziánskej

 rodine

Forty For

 You

Všetky moje deti 

 recenzia na film
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Úvodník

Pár myšlienok o pôste:
Človek je vlastne pútnik, 
ktorý hľadá Nebeského 
Otca. Aby Ho našiel 
p o u ž í v a  n a t o  
najvhodnejší prostriedok 
ktorým je pôst. Pôst totiž 
ľ u ď o m  p o m á h a  
odpútavať sa od vecí 
pozemských a lepšie 
vnímať veci nebeské. 
Pôst je sila, ktorá nielen 

premáha zlo, ale má moc mu i zabrániť. 
Sv. František Saleský napísal: "keď zlý duch zbadá, 
že sa vieme postiť, začne sa nás báť".
Pôst je pre všetkých: 
zdravých, chorých, mladých, starých, bohatých, 
chudobných, svätých i hriešnikov. Neexistuje 
človek, ktorý by sa nemal postiť. Kto odmieta 
pôst, ubližuje sebe a nepomáha druhým. Nie 
všetci sa však postia rovnako, pretože je viacero 
foriem pôstu a každý si vyberie ten, ktorý má 
šancu zvládnuť. Najhoršie je, keď si niekto 
vyberie takú formu pôstu, ktorá je nad jeho sily a 

prestane ju zachovávať. 
Rada ako postupovať pri voľbe predsavzatia na 
pôst:
Najskôr sa máme pred pôstnym obdobím stíšiť 
a v pokornej modlitbe poprosiť Ducha Svätého, 
aby nám On pomohol vybrať si najvhodnejšiu 
formu pôstu a keď ju spoznáme, máme si od 
Neho vyprosiť dar sily a vytrvalosti pri jej 
zachovávaní.
Rôzne formy pôstu:
Najnutnejší pôst, ktorý je povinný pre každého 
kresťana je: zrieknutie sa hriechu, ktorý je v nás.
Najlepší pôst je o chlebe a vode, ktorý trvá 24 
hodín (od polnoci do polnoci) a to 2x za týždeň.
Chorý človek má prijať svoju chorobu a všetko 
utrpenie s tým spojené trpezlivo znášať a 
obetovať Nebeskému Otcovi. 
Iné formy pôstu sú, zrieknutie sa: 
1. televízie, 2. počítačových hier, 3. internetu, 4. 
cigariet, 5. alkoholu, 6. kávy, 7. drogy, 8. nerestí, 
9. lakomosti, 10. egoizmu a 11. sladkostí.
Požehnané pôstne obdobie a veľa milostí pri 
plnení pôstnych predsavzatí vám vyprosujú 
bratia saleziáni. “A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním 

išiel jednu míľu, choď s ním dve.“ (Mt 5, 41) Prešli 
dve míle, pretože sa rozhodli spraviť niečo 
navyše,  duchovne sa obnoviť.  Animátorky z 
Banskej Bystrice odišli na 4 dni aby načerpali 
„duchovné sily“. 
Témou tohtoročných duchovných cvičení bola 
„Žena“. Sestry FMA túto tému približovali 
niekoľkými prednáškami  o ženách zo Starého 
zákona.
 „Keď chceme rozdávať lásku, nemôžeme 
byť duchovne prázdne.“ týmito slovami 
začala prvú prednášku sestra saleziánka, 
Mária Nagyová. 
 Cieľom DC bolo, aby si dievčatá uvedomili 
hodnotu a krásu ženy a zamysleli sa nad 
s v o j í m  v z ť a h o m  s  B o h o m .  P o  
prednáškach mali možnosť  stíšiť sa a 
porozmýšľať nad sebou. Nechýbali sväté 
omše, ruženec, adorácia a diskusia.

 „Čo nemá muž z Boha, má žena. Čo nemá 

žena z Boha, má muž.“ poznamenal 

salezián Ivo Štofej počas večernej 

diskusie.

 Predposledný deň  animátorky absolvovali 

generálnu spoveď. Na záver duchovných cvičení 

si každá jedna dala predsavzatie na nasledujúci 

rok. 

„Kto dostal dobrú ženu, ten sa dostáva k 

bohatstvu.“ (Sir 36,26)

PS : Ďakujeme za modlitby. 

Sv. Lukáš nám vo svojich Skutkoch 
svedčí o tom, že do kresťanského života patrí tak 
obdobie prenasledovania ako aj obdobie pokoja 
(Sk 2, 42-47; 4,32-36; 4-5; 8,30; 36-39,...). A 
nezdá sa, že by velebil časy prenasledovania a 
videl v nich jediné ideálne časy kresťanského 
svedectva. Kresťan má byť pripravený na 
prenasledovania, vypočúvania, nespravodlivé 
obvinenia, chrániť si svoju vieru za každú cenu a 
vedieť o nej vydať svedectvo pred jej 
nepriateľmi, ale zároveň sa vie tešiť z obdobia 
pokoja a radosti, ktoré sa snaží dobre využiť. 
Preto nie je správne predstavovať alebo prežívať 
celý kresťanský život len ako ustavičný a 
nekonečný boj so zlom, a podvedome sa báť 
všetkých okamihov pokoja, radosti a úspechu. To 
je znak nezrelej kresťanskej viery, ktorá sa vie 
vyznávať len zo svojich prehreškov, ale nie zo 
svojej zodpovednosti za rast a svedectvo. V 

Lukášových textoch objavujeme charakteristiky 
kresťanskej spirituality pre časy pokoja a tiež 
hlboké ľudské črty kresťanskej spirituality prvých 
čias. Toto hlboké spojenie duchovného a 
ľudského rozmeru máme prekrásne vyjadrené aj 
v 21. článku saleziánskych Stanov, ktorý nás 
pozýva študovať, nasledovať a obdivovať žiarivý 
súlad prirodzenosti a milosti uskutočnený v 
donovi Boscovi. Byť hlboko Božími a zároveň 
hlboko a krásne ľudskými, tak to vidíme na 
komunite v Joppe a na našom otcovi a učiteľovi 
donovi Boscovi. Spiritualita zodpovednosti 
vníma čas pokoja ako príležitosť na vzdelávanie 
sa, na budovanie bratského spoločenstva, ako 
čas Ducha Svätého a obdobie vnútorného 
dozrievania. Tešme sa z času pokoja, v ktorom sa 
môže uskutočniť duchovný rast a premýšľajme o 
krásnom a príťažlivom kresťanskom svedectve 
pre ľudí okolo nás.
(Duchovná obnova sdb rodiny, február 2014)

Spiritualita don Bosca-spiritualita zodpovendosti

Prešli dve míle!

Názov akcie vzbudzuje v človeku 
dojem, že táto akcia je dosť drsná. A je to tak! 
Chalani, ktorí sa vydali na chatu Ranč, museli 
prejsť dlhé kilometre s veľkými a ťažkými 
ruksakmi.
Po tom, čo konečne dorazili na chatu boli 
unavení, hladní, uzimení a špinaví. Okamžite si 
rozdelili úlohy. Jeden išiel variť večeru, ďalší 
zakúriť v peci, ostatní pripraviť film. Keď sa 
navečerali, mali omšu a oddych.
Na druhý deň sa 9 zážitkuchtivých a hladných 
chalanov prebudilo  do krásneho a slnečného 
rána, ktoré nabilo každého energiou. V priebehu 
dňa si museli sami navariť. A veru to aj stálo zato. 
Segedínsky guláš, perfektná nátierka, skvelé 
vajíčka a lahodná polievočka sa neminuli 
pochvale. V posledný deň trojdňovej akcie sa 
konala duchovná obnova na tému „Môj 
osobnostný vzrast,“ ktorá chalanov povzbudila a 

dodala im silu na spätnú cestu domov.

Víkend plný smiechu, oddychu, dobrého jedla a 
pitia dopĺňal už len prekrásny výhľad na hory a 
prírodu, ktorý môžete vidieť aj vo fotogalérii.
Akcia Masaker sa organizuje pre chlapcov raz do 
roka. Organizujú ju saleziáni s pomocou 
animátorov a je to perfektný oddych pre telo, 
myseľ, ale aj ducha. A preto budúci ročník 
neváhaj a daj sa do toho s nimi!

Masaker
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Film Všetky moje deti je dielom režiséra 
Ladislava Kaboša sledujúci šokujúce príbehy 
odohrávajúce sa pod Tatrami. Komunita v 
Žákovciach pri Kežmarku, založená Mariánom 
Kuffom pred 25 rokmi, je domovom bývalých 
b ezd o m o vco v,  n a r ko m a n o v,  vä z ň o v  i  
prostitútiek. Kňaz Marián je nazývaný slovenská 
matka Tereza v nohaviciach, pretože sa oddal 
činnosti tým najbiednejším a namiesto kázania 
inšpiruje “svoje deti” vlastným príkladom. Bez 
predsudkov pristupuje k starostlivosti k nim a 
snaží sa zapojiť do práce každého. Je príkladom 
nielen pre nich, ale aj pre každého jedného z nás, 
aby sme boli citliví na biedu vo svojom okolí a 
dokázali bojovať proti nepomerom v spoločnosti. 

Recenzia - Všetky moje deti Rok Sedembolestnej Panny Márie  

Biskupi Slovenska na svojom 76. 
Plenárnom zasadaní KBS rozhodli o vyhlásení 
roku 2014 ako o Roku Sedembolestnej Panny 
Márie. Dôvodom je 450. výročie od prvého 
zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. 
výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny 
Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom 
VI. Silná mariánska úcta tvorila v spojení so 
symbolickými siedmymi bolesťami Panny Márie 
súčasť cyrilometodského dedičstva Slovákov, v 
ktorej naši predkovia nachádzali počas dlhých 
stáročí útechu v ich národnom, náboženskom a 
sociálnom útlaku.
Úcta k Sedembolestnej Panne Márii začala v 
roku 1564 v Šaštíne. Na začiatku tejto úcty je 
príbeh uzdravenia manželského vzťahu 
manželov Angely a Imricha Coborovcov. 
Manželka majiteľa šaštínskeho panstva dala 
zhotoviť sochu Sedembolestnej ako splnenie 
sľubu za vypočutie v rodinných trápeniach. 
Sochu uložili k verejnej úcte do trojhrannej 
kaplnky, ktorá tu stojí dodnes. Spolu s 
obyvateľmi Šaštína a okolitých osád prichádzala 
prosiť, aby Sedembolestná ochránila tento kraj 
pred Turkami. Počas tureckých vojen sochu 
preniesli do blízkeho zámku a uschovali v 
kaplnke sv. Imricha. Tam bola do začiatku 18. 
storočia, keď ju v roku 1710 znova uložili do 
kaplnky. Ľud si Matku veľmi uctieval a stalo sa pri 
nej mnoho zázračných uzdravení na tele i na 
duši. Ostrihomský arcibiskup Imrich Eszterházy 
ustanovil  vyšetrovaciu komisiu,  ktorá 
preskúmala 726 zázračných prípadov. V roku 
1732 preniesli sochu do loretánskej kaplnky pri 
šaštínskom kostole na námestí a následne ju 
vyhlásili za zázračnú. Dnes sa nachádza v 
trojhrannej kaplnke.
V roku 1733 paulíni, ktorí spravovali farnosť, 
vyšli s iniciatívou postaviť v Šaštíne kláštor a 
pútnický chrám. Dokončený bol v roku 1744. 
Chrám Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je 
dnes národnou svätyňou a stal sa jedným z 
najvýznamnejších a najväčších mariánskych 
pútnických miest na Slovensku, bol slávnostne 
vysvätený v roku 1764. 
Pápež Pius VII. rozšíril sviatok Sedembolestnej 

na celú Katolícku cirkev. 
Na žiadosť slovenských biskupov pápež Pius XI. 
dekrétom z 22. apríla 1927 dovolil používať 
invokáciu po litániách „Oroduj za nás Matka 
Sedembolestná“, čím potvrdil tradíciu Slovákov 
uctievať Pannu Máriu Sedembolestnú za svoju 
patrónku. 23. novembra 1964 pápež Pavol VI. 
apoštolským listom potvrdil starobylosť kultu 
Panny Márie Sedembolestnej ako patrónky 
Slovenska a vyhlási l  šašt ínsky chrám 
Sedembolestnej za baziliku minor. Ten istý pápež 
v  r o k u  1 9 6 6  v y h l á s i l  P a n n u  M á r i u  
Sedembolestnú za hlavnú patrónku Slovenska. 
Pápež Ján Pavol II. počas svojej druhej 
apoštolskej cesty na Slovensku v roku 1995 
navštívil aj národnú svätyňu v Šaštíne, kde 
zázračnú sochu Sedembolestnej Panny Márie 
korunoval. V homílii povedal tieto slová: „Chcem 
v tejto svätyni poprosiť Pannu Máriu, aby aj 
naďalej poskytovala materskú pomoc pri 
premene sŕdc. Prosím ju, aby bdela nad celým 
duchovným životom Slovenska. Zvlášť jej 
odporúčam mladú generáciu, všetkých trpiacich 
a všetkých, čo hľadajú pravdu“.
Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať od 
1. januára do 31. decembra 2014.
Počas Roka Sedembolestnej Panny Márie sa dajú 
získať úplne odpustky. Vyplýva to z rozhodnutia 
Apoštolskej penitenciárie vo Vatikáne. Získanie 
odpustkov sa viaže na zvyčajné podmienky, 
ktorými sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie a 
modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci ich 
môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob 
príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte 
zdržiavajú v očistci. Všetci biskupi Slovenska 
určili chrámy v každej diecéze, v ktorých je 
možné odpustky v roku Sedembolestnej Panny 
Márie získať. 
Konferencia biskupov Slovenska oficiálne 
spust i la  in formačnú  st ránku  k  Roku  
Sedembolestnej Panny Márie. Na adrese 
ave.kbs.sk nájdu záujemcovia informácie, 
dokumenty a texty o novom tematickom roku. 
Web-stránka obsahuje i kalendár aktivít, ktorý 
bude postupne aktualizovaný.(pokr. str. 4)
 

Blíži sa obdobie pôstu a mnoho 
mladých ľudí  s i  vďaka saleziánskemu 
mládežníckemu plesu mohlo vychutnať chvíle 
plné hudby a tanca.
Po milom uvítaní od Martina Juríčka a modlitbe 
sa mohol začať dlho očakávaný ples. Na úvod 
tohto večera si pripravili pieseň zboristi zo 
strediska. Prvým tanečným kolom bol veľmi 
žiadaný valčík a účastníci plesu sa nehanbili, 
takmer zaplnili parket. Len málo z nich pri 
pohľade na parket dokázalo sedieť.
Počas celého večera sa hostia mohli odfotiť vo  
fotokútiku, kde vzniklo veľa pekných a vtipných 
fotografií, ktoré nafotil s láskou a s úsmevom na
tvári Martin Funiak (Funko). Nechýbalo ani  
osvieženie. V bare sa podávali miešané nápoje

 rôzneho druhu, každý si mohol vybrať to, na čo 
mal chuť. Ten, komu ľadové nápoje neboli po 
chuti si mohol dať kvalitnú kávu. Barmani a 
barmanky pracovali v plnom nasadení a starali 
sa o blaho hostí.
O polnoci sa žrebovali tombolové lístky, ktoré si 
mohli účastníci zakúpiť, jeden však dostávali aj 
pri vstupe. Motiváciou pre účastníkov plesu bol 
stôl plný cien. Hlavnou cenou bol wellness 
pobyt na Fugerovom dvore.
Dídžeji zabávali hudbou ľudí na tanečnom 
parkete celý večer a ľudia boli veselo naladení. 
Veľmi vhod prišiel aj moment, keď čašníci 
priniesli polnočné misy plné dobrôt. Mladí sa 
zabávali aj po polnoci až do skorých ranných 
hodín.

Ples mladých
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Pôst v saleziánskej rodine

V saleziánskych stanovách nachádzame: 
Salezián „nevyhľadáva mimoriadne kajúce 
skutky, ale prijíma každodenné požiadavky a 
odriekania apoštolského života. S vedomím, že 
mu ide o Božiu slávu a spásu duší, je ochotný 
znášať horúčavu i zimu, smäd i hlad, únavu i 
pohŕdanie.“ Božie slovo saleziánov volá k 
neustálej konverzii. „Vedomí si svojej slabosti, 
odpovedáme bedlivosťou a úprimnou ľútosťou, 
b rat s k ý m  n a p o m í n a n í m ,  vzá j o m ný m  
odpúšťan ím a  poko jným pr i j íman ím 
každodenného kríža.“
Treťou sväticou bude Bl. Alexandra da Costová, 
saleziánka - spolupracovníčka, ktorá zažívala 
špeciálny pôst. Od 27. marca 1942 až do svojej 
smrti (13. októbra 1955) – trinásť rokov a sedem 
mesiacov – neprijala žiaden nápoj ani iný druh 
jedla okrem každodenného svätého prijímania. 
Túto nevysvetliteľnú udalosť vedecky potvrdili 
rôzni lekári. Ponúkla sa ako obeť Kristovi za 
obrátenie hriešnikov a pokoj vo svete: „Nemám 
žiadny iný cieľ okrem toho, aby som vzdala slávu 
Bohu a pomohla spasiť duše.“

     Predstavíme si niekoľkých saleziánskych 
svätcov a saleziánske stanovy v spojitosti s 
prežívaním pôstu.
Na prvom mieste to bude Dominik Savio. Napriek 
tomu, že bol dosť slabý,  počas pôstu v roku 1856 
začal prepínať svoje sily. Chcel robiť dajaké kajúce 
skutky, k čomu vyzývali liturgické čítania. Dona 
Bosca na to upozornili. V úprimnom rozhovore 
mu Dominik prezradil, že sa začal „postiť o chlebe 
a vode aspoň v sobotu“, v noci  prestal používať 
prikrývku napriek zime, pod plachtu si dával 
úlomky tehly, aby ho to vyrušovalo v spánku. Don 
Bosco mu to dôrazne zakázal a dovolil mu jedno: 
poslušnosť – je to pokánie, ktoré dačo stojí, páči 
sa nášmu Pánovi a neškodí zdraviu.
Samotný Don Bosco zažíva podobnú situáciu s 
pôstom. Spomína vo svojich pamätiach na don 
Calossa takto: „Prvý raz som pocítil istotu, že 
mám vodcu a že som našiel priateľa pre svoju 
dušu. Prvá vec, čo mi zakázal, boli môjmu veku 
neprimerané kajúce skutky, čo som robil. 
Povzbudil ma, aby som namiesto toho radšej 
chodieval často na spoveď a prijímanie. Naučil 
ma každý deň chvíľu rozjímať alebo azda si niečo 
nábožné prečítať.“ 

Pôst

ktorý deň, uvedený medzi slávnosťami; 
- na Popolcovú stredu 
- v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša 
Krista.
Zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 
štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje 
všetkých plnoletých (=osoba, ktorá dovŕšila 18 
rok života) až do začatia šesťdesiateho roka 
života, je treba sa starať, aby aj tí, ktorí pre 
maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a 
zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravé-
mu zmyslu pokánia.
Konferencia biskupov môže bližšie vymedziť 
zachovávanie pôstu ... za iné formy pokánia, 
najmä za skutky dobročinnej lásky a cvičenia 
nábožnosti.

Pôst v živote iných náboženstvách a 
spoločenstvách
V „Lexikon náboženství“ (české vydanie) sa 
napríklad píše, že pôst mimo náboženstva je 
sebazaprenie (In die), smútok (Egypt), 
poslušnosť (pythagorovci, kynici, stoici, 
epikurejci), pôst je ale dočasné, úplné alebo 
čiastočné zrieknutie sa stravy a neznamená 
hladovku z dôvodu diéty, ako je to vo vyspelej 
civilizácii, kde je dostatok potravy (vegetariáni)

     V katechizme katolíckej cirkvi sa okrem iného 
píše:
O zmysle
·  pôst je forma pokánia, nakoľko pokánie sa 
môže prejavovať formou pôstu, modlitby a 
almužny,
·    vyjadruje obrátenie vo vzťahu k sebe samému, 
- vo vzťahu k Bohu a - vo vzťahu k iným,
·  je to prostriedok na odpustenie hriechov:  
úsilie zmieriť sa so svojím blížnym, slzy pokánia, 
starostlivosť o spásu blížneho, orodovanie 
svätých a činorodá láska, ktorá „zakrýva 
množstvo hriechov“.

O období pôstu
-  každý piatok na pamiatku Pánovej smrti
-  na Popolcovú stredu
V Kódexe kanonického práva, v kánonoch 1249 až 
1253, sa okrem iného píše (výťah), že:
Všetci veriaci, každý svojím spôsobom, sú z 
božského zákona povinní konať pokánie... majú 
zachovávať pôst a zdržiavať sa mäsa ...
Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé 
piatky celého roka a pôstne obdobie.

 Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu 
sa má zachovávať:

- každý piatok roka, ak nepripadá naň nie-

chce vyjadriť, že Panna Mária bola nielen plná 
milosti ale aj plná bolesti) má svoj pôvod na 
kresťanskom Východe u cirkevného otca sv. 
Efréma Sýrskeho (306-373).

Sedem bolestí Panny Márie:
1. keď počula Simeonovo proroctvo o meči, 
ktorý aj jej prebodne srdce,
2. keď utekala do Egypta, keď Herodes vraždil 
neviniatka,
3. keď hľadala strateného Ježiša v Jeruzaleme,
4. keď Ježiša zajali a odsúdili,
5. keď Ježiš zomieral na kríži,
6. keď Ježiša zložili z kríža,
7. keď Ježišovo telo kládli do hrobu.

Úcta k siedmym bolestiam Panny Márie 
(sedem je biblické číslo označujúce plnosť, čím sa 

Forma pôstu:
- spoločne (staro orientálne kultúry, islam, napr.  
ramadán) 
- jednotlivé pokánia, dosiahnutie odpustenia 
hriechov v určitých dňoch alebo obdobiach,
- sexuálna zdržanlivosť,  mlčanie, izolácia pred 
začatím alebo výkonom kultových obradov,
- ale popri extrémnych prejavoch aj 
napomenutie k umiernenosti (Budha) 
- niektoré náboženstvá pôst odmietajú 
(protestantizmus, Zoroastrizmus, pársizmus).
Pričom podľa „lexikónu“ pre katolícku cirkev je 
pôst:
- aktom pokory a pokánia,
- v zmysle „modlitba telom".

Náboženské ciele:
- apotropeicky: ochrana pred škodlivými 
mocnosťami, silami, potravinami a nápoji 
(budhizmus: alkohol), v kritických dobách (pôrod, 
svadba, vojna, lov), na odvrátenie katastrov 
(zatmenie, búrka, smrť); 
-  katarticky: očista pred dôležitými jednaniami či 
po nich, pred iniciačnými obradmi či po nich 
(Indiáni); 
- eticky: obeť, pokánie (aj ľudská obeť), 
sebatrýznenie; 
- extaticky: posilnenie neviditeľných síl pre 
spojenie s bohom v spánku (snení), zjavenie v 
tranzu (obetní kňazi, šamani, Indovia, mantici, 
neoplatonici); na znamenie  smútku (Egypt). 

Rok Sedembolestnej - pokracovanieˇ
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