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BUDOU VELIKONOCE. BUDOU VESELÃ‰?
NedÄ›le, 19 bÅ™ezen 2017

Trochu s pÅ™edstihem - pár zajímavostí o nejvÄ›t&scaron;ích svátcích jara. Velikonoce Ä•i pascha jsou
nejvýznamnÄ›j&scaron;ím kÅ™esÅ¥anským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání JeÅ¾í&scaron;e Krista, k nÄ›muÅ¾ podle
kÅ™esÅ¥anské víry do&scaron;lo tÅ™etího dne po jeho ukÅ™iÅ¾ování, k nÄ›muÅ¾ do&scaron;lo kolem roku 30 Ä•i 33 v blízk
významného Å¾idovského svátku pesach, který je památkou vysvobození IzraelitÅ¯ Hospodinem z egyptského otroctví.
V západní kÅ™esÅ¥anské tradici Velikonoce pÅ™ipadají na nedÄ›li po prvním jarním úplÅˆku, tedy na mÄ›síc bÅ™ezen Ä
Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níÅ¾ byl Kristus vzkÅ™í&scaron;en.
K VelikonocÅ¯m se váÅ¾í nadÄ›je vÄ›Å™ících na duchovní obnovu Å¾ivota. Pro mnohého Ä•lovÄ›ka zÅ¯stává smysl svátkÅ
s velikonoÄ•ním tajemstvím skryt anebo stojí ve stínu Vánoc, které dnes znamenají dominantu roku. Snad je to tím, Å¾e se
Ä•ást lidské spoleÄ•nosti po mnoho generací odklání od hledání duchovních hodnot a smÄ›Å™ují jinými cestami. VÄ›Å™ící sla
Velikonoce jako svátky vykoupení, svátky nadÄ›je. VelikonoÄ•ní slavností Zmrtvýchvstání PánÄ› kaÅ¾doroÄ•nÄ› vrcholí liturgi
rok kÅ™esÅ¥anÅ¯. SouÄ•asnÄ› je to období, v nÄ›mÅ¾ se koncentroval duchovní základ lidové kultury. Pojetí Velikonoc se ted
podle místa, prostÅ™edí a Ä•asu rÅ¯zní. Jejich pÅ™íprava zaÄ•íná na PopeleÄ•ní stÅ™edu, tj. 40 dní pÅ™edem, které pro
znamenají &scaron;est nedÄ›l koncentrace, pokání, pÅ¯stu. O páté nedÄ›li postní (Judica, Smrtná Ä•i Smrtelná nedÄ›le) se
v katolickém obÅ™adu poprvé pÅ™ipomíná Kristova smrt. &Scaron;está nedÄ›le (poslední), postní nedÄ›le je KvÄ›tná
(Palmarum), jíÅ¾ poÄ•íná velikonoÄ•ní Svatý týden (Velký, pa&scaron;ijový týden). Jeho obÅ™ady urÄ•uje liturgie: podle ní sp
tÄ›Å¾i&scaron;tÄ› Velikonoc ve tÅ™ech dnech &ndash; Zelený Ä•tvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Velikonoce i liturgický rok
vrcholí slavností Zmrtvýchvstání PánÄ› na Bílou sobotu.

Svatý týden ZaÄ•íná KvÄ›tnou nedÄ›lí, graduje svatým tÅ™ídenním, tj. Zeleným Ä•tvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou
pÅ™ed slavností VzkÅ™í&scaron;ení. Posvátný charakter tÄ›chto dní umocÅˆují lidové tradice svÄ›cení jara (zvlá&scaron;tÄ› o
zamÄ›Å™ené k ochranÄ› budoucího Å¾ivobytí a zdraví rodiny), dává váhu projevení lásky, milosrdenství, spoluúÄ•asti
darem. Modré pondÄ›lí: Na Modré pondÄ›lí dÄ›tem a studentÅ¯m zaÄ•ínaly jarní prázdniny. &Scaron;edivé úterý: V tento
den hospodynÄ› uklízely a vymetaly pavuÄ•iny. Ani jeden z tÄ›chto dvou dnÅ¯ nebyl nijak výjimeÄ•ný z hlediska lidových zvykÅ
VÄ›t&scaron;í roli hrály dny nadcházející. PopeleÄ•ná stÅ™eda: Také &Scaron;karedá - Jidá&scaron; ten den na
JeÅ¾í&scaron;e Å¾aloval, Sazometná - vymetávali se saze z komína, Smetná. V tento den se nemá podle lidové povÄ›ry
nikdo &scaron;karedit, protoÅ¾e by mu to mohlo vydrÅ¾et kaÅ¾dou stÅ™edu v roce. Zelený Ä•tvrtek: Tento den byl dnem
odpu&scaron;tÄ›ní. Rodiny se modlily a v&scaron;ichni se omyli rosou, která bránila onemocnÄ›ní &scaron;íje a
dal&scaron;ím nemocem. Uklízelo se a smetí se odná&scaron;elo na kÅ™iÅ¾ovatku cest, aby se nedrÅ¾ely v domech blechy.
Aby stavení opustil hmyz a my&scaron;i, zvonilo se paliÄ•kou o hmoÅ¾díÅ™. Na Zelený Ä•tvrtek utichaly zvony - "odlétaly do
Å˜íma". Znovu se rozeznívaly na Bílou sobotu. Místo zvonÅ¯ se v&scaron;ak ozývaly ve vsích dÅ™evÄ›né Å™ehtaÄ•ky a klap
"klapání". V odpoledních hodinách se scházeli chlapci a dívky a Å™íkali Å™íkanky o Jidá&scaron;ovi. Dodne&scaron;ka
se právÄ› tento den objevuje na pultech peÄ•ivo - "jidá&scaron;e", které se i dÅ™íve podávalo namazané medem. Velký
pátek: Toto byl den hlubokého smutku a dodrÅ¾oval se pÅ™ísný pÅ¯st - na památku ukÅ™iÅ¾ovaného JeÅ¾í&scaron;e Kris
Také výzdoba kostelÅ¯ byla tento den chudá a písnÄ› se zpívaly bez doprovodu varhan. NÄ›kde i na Velký pátek
nahrazovaly Å™ehtaÄ•ky hlas zvonÅ¯ a oznamovaly poledne a ranní i veÄ•erní klekání. Chodilo se s velkým hlukem po
vesnici, dÄ›ti s Å™ehtaÄ•kami honily Jidá&scaron;e. NemÄ›lo se pracovat na polích (hýbat se zemí), nemÄ›lo se prát prádlo.
PÅ™esto symbolem Velkého pátku byla voda - tou se lidé omývali pro zdraví, vykrápÄ›l se chlév a omývala zvíÅ™ata. Také
se tento den dÄ›ly zázraky - zem se otevírala, aby ukázala své poklady. Bílá sobota: Je&scaron;tÄ› pÅ™ed východem
slunce se muselo uklidit, vybílit stavení, vymetalo se novým ko&scaron;tÄ›tem. Pekly se mazance, beránci a také chléb.
V&scaron;e se chystalo na BoÅ¾í hod velikonoÄ•ní. Chlapci pletli pomlázky z vrbových proutkÅ¯, vázaly se bÅ™ezové
vÄ›tviÄ•ky a zdobila se vajíÄ•ka. BoÅ¾í hod velikonoÄ•ní: Ze soboty na nedÄ›li do&scaron;lo ke zmrtvýchvstání JeÅ¾í&scar
Krista. Noc byla oznaÄ•ována za "velkou" - a odtud název Velikonoce. V nedÄ›li se také zaÄ•ala jíst tradiÄ•ní velikonoÄ•ní
jídla - vejce, mazanec, beránek, víno a chleba. Tento den byl také ve znamení pojídání dobrých pokrmÅ¯, klobás,
nádivek a dal&scaron;ích. Na BoÅ¾í hod se setkávaly jen nejbliÅ¾&scaron;í rodiny, bez pÅ™átel a známých. VelikonoÄ•ní
pondÄ›lí: Tomuto dni se také Å™íkalo ÄŒervené pondÄ›lí. Brzy ráno vycházeli chlapci - koledníci s pomlázkami
&scaron;lehat dÄ›vÄ•ata, aby z nich vyhnali nemoci a lenost. Dostávali od dÄ›vÄ•at malovaná vajíÄ•ka a cukroví. Proutí, ze
kterého se pomlázky pletly, byla pÅ™isuzována Å¾ivotodárná síla. Kdo dostal pomlázkou, ten omládl.
Jarní a
velikonoÄ•ní kuchynÄ› Jak pro hospodáÅ™e, tak pro hospodyni byli Velikonoce a stejnÄ› tak celé jaro ve znamení velké
práce. Zatímco hospodáÅ™ byl od slunka do slunka na poli, hospodynÄ› stála pÅ™ed nelehkým úkolem, jak z mála uvaÅ™it
hodnÄ›. Sklep i komora po zimních masopustech byli v tuto dobu témÄ›Å™ prázdné a moÅ¾nosti surovin, ze kterých by se
dalo vaÅ™it velmi omezené. A tak se vaÅ™ily zejména brambory, pekly bramborové placky, na Å™adu pÅ™icházeli hrách a
kroupy. Z toho mála, co je&scaron;tÄ› zbývalo, se snaÅ¾ila hospodynÄ› u&scaron;etÅ™it co nejvíce na pÅ™icházející Velikon
Symboly velikonoÄ•ní kuchynÄ›, tedy témÄ›Å™ obÅ™adní pokrmy, v tento Ä•as byly pÅ™edev&scaron;ím rÅ¯zné druhy pe
(jidá&scaron;e, mazance, pozdÄ›ji i beránek), k pÅ™ípravÄ› nádivky nebo jarní polévky se zas vyuÅ¾íval &scaron;penát,
kopÅ™ivy, &scaron;Å¥ovík a rÅ¯zné jarní bylinky. Ov&scaron;em nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í byla vejce, která nemÄ›la chybÄ›t
Å¾ádné jarní kuchyni.
Polední velikonoÄ•ní jídelníÄ•ek, pocházející z doby okolo roku 1900 Zelený Ä•tvrtek
Hrachová polévka s praÅ¾enou Å¾emlí
&Scaron;penát s peÄ•enými vejci nebo teplé jidá&scaron;ky s medem Velký pátek
Bramborová polévka houbová
Tvarohové knedlíky s vaÅ™eným su&scaron;eným ovocem Bílá sobota
Polévka z kozleÄ•ího mozeÄ•ku a praÅ¾ené krupice
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Drobty z kÅ¯zlete s du&scaron;enou rýÅ¾í NedÄ›le velikonoÄ•ní
Polévka hovÄ›zí s vajeÄ•ným svítkem
PeÄ•ený kozleÄ•í zadek s drobnými brambÅ¯rky PondÄ›lí velikonoÄ•ní
Bílá polévka z prolisované zeleniny s praÅ¾enou Å¾emlí VepÅ™ová pe Ä•enÄ› s houskovým knedlíkem a du&scaron;eným
zelím zdroj: Wikipedie, internet
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