
 

 

 

 

 

      Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve. 

 

S Velikonocemi je spojeno velké množství tradic 

a zvyků, z nichž některé mají své kořeny až 

v dobách pohanských. Ve městech se v dnešní 

době dodržují už méně, avšak na vesnicích a 

v regionech se silnými folklórními tradicemi,  

například na Moravě, jsou stále živé. 

 

Samotným velikonočním svátkům předchází 

svatý nebo pašijový týden, který připomíná vrchol Ježíšova života – 

jeho smrt a vzkříšení. Jednotlivé dny ve svatém týdnu mají své 

zvláštní pojmenování.  

 

         KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH DNŮ : 

 

ŠKAREDÁ STŘEDA : 

- podle tradice by se neměli na sebe lidé  

  škaredit a mračit, aby jim to  nezůstalo po  

  všechny středy v roce. 

 

ZELENÝ ČTVRTEK :   

- toho dne zaznějí kostelní zvony naposledy.   

  Umlknou až do Bílé soboty. Dle pověsti odlétají   

  do Říma. Tento den by se měla jíst jen zelená strava,  

  aby byl člověk zdráv po celý další rok. 

 

VELKÝ PÁTEK : 

- je dnem smutku a dnem ukřižování Ježíše Krista.  

  Velký pátek je i dnem půstu a střídmosti. 

 

BÍLÁ SOBOTA : 

 - Den pobytu Krista v hrobě. Nekonají se žádné  

   bohoslužby. 

  Tento den je také znamením velkého úklidu a bílení.  

  V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš z mrtvých, přichází  

  Velká noc a po ní Boží hod velikonoční. 

 

 



 Neděle – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ : 

  - zmrtvýchvstání Ježíše Krista - 

    je pro všechny křesťany nejdůležitější a nejslavnostnější den  

    v roce, významnější než Vánoce. V kostelech se konají slavnostní  

    bohoslužby, doma se hoduje. 

 

Pondělí – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ : 

  - pomlázka, malovaná vajíčka …. Mládenci od samého rána chodí za   

    děvčaty, aby je vyšlehali a předali jim tak zdraví a sílu. Koledníci   

    dostávají malovaná velikonoční vajíčka. 

    Co kraj  - to jiné ornamenty. 
 

 

       VELIKONOČNÍ BERÁNEK,  VAJÍČKO A POMLÁZKA  

        JSOU U NÁS HLAVNÍMI SYMBOLY VELIKONOC. 

  

                 VELIKONOČNÍ BERÁNEK :  

• v židovské tradici je Bůh označován za pastýře,  

      beránek je symbol Božího beránka – syna Krista,  

      obětovaného za spásu světa; 

• beránek představuje čistotu, poslušnost, 

       upřímnost i nevinnost; 

• na svátečním stole by beránek chybět neměl;  

• jako mláďátko představuje mládí, svěžest,  

      plodnost i zrození.  
 

                              VAJÍČKO : 

• symbol zrození, nového života a životní síly -   

• v souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk  

       malovat vejce. 

                            POMLÁZKA : 

• symbol, který sloužil k mrskání děvčat,  

       lidé za tímto zvykem viděli symbol 

       mladosti a zdraví mladého proutku;  

• „vyšleháním“ se předává energie, zdraví a  

       vitalita. 


