TAJEMSTVÍ VELIKONOC
Přípravy na Velikonoce začínají Popeleční středou, 6 týdnů (40 dnů, protože
neděle se nepočítají) před Velikonocemi, kdy začíná doba postní. Půst znamená
očistu těla i mysli. Během této doby bylo úkolem tradic a zvyků zbavit se všeho
starého, očistit domácnost i tělo od nemocí a připravit se na znovuzrození
přírody. K těmto tradicím se dnes stále vracíme v různých podobách. Lidé
omezují nezdravé potraviny, nebo se snaží vyhýbat různým pokušením v
podobě sociálních sítí.
Uvědomujeme si totiž, že neustálá zábava nepřináší takové potěšení, jako když
si ji člověk čas od času odřekne. (Je to připomínka toho, že Ježíš se na poušti
postil 40 dnů. Ďábel ho pokoušel, ale Ježíš odolal.)

1

KVĚTNÁ NEDĚLE

Tento den se také čtou v kostelech Pašije (utrpení – latinsky Passio), tedy části
Bible, které popisuje utrpení a vzkříšení Ježíše Krista.
Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne - Lidé se na Velikonoce těšili
nejen proto, že to bylo období oslav, ale hlavně že skončil náročný půst, který
vrcholil právě tento týden. Tento týden mapuje Ježíšův příběh den po dni až po
ukřižování a vzkříšení.
Kočičky - hebké větvičky jívy posvěcené na květnou neděli mají své významné
místo blízko kříže a svatých obrázků.
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ŠKAREDÁ STŘEDA

Mezi zvyky tohoto dne patří také pečení jidášů – sladkého velikonočního pečiva,
které se snídá na zelený čtvrtek. Jeho tvar má připomínat provaz, na kterém se
zrádný Jidáš oběsil, když si uvědomil, co svojí zradou Ježíši Kristovi způsobil.
Pojem „jsi jidáš“ také zobecněl do významu „jsi zrádce“.
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ZELENÝ ČTVRTEK

Přívlastek zelený vznikl podle některých teorií zkomolením původního
německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený
čtvrtek).

Tento den se slavil židovský svátek Pesach. Ježíš Kristus se shromáždil se
svými učedníky (apoštoly) u Poslední večeře a podle legendy jedli také
pečeného beránka. Při večeři myl Ježíš svým dvanácti učedníkům nohy na
znamení pokory a sounáležitosti.
Beránek představuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede
Hospodin. Zároveň Židé při pesachovovém svátku pojídají pesachového beránka
jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek Boží
jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je
beránek, obětovaný za odpuštění hříchů lidí a za spásu světa.
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VELKÝ PÁTEK

Pontský Pilát odsoudil Ježíše k smrti na žádost zfanatizovaného davu. Ten samý
dav lidí vítal Ježíše na Květnou neděli při vjezdu do Jeruzaléma. Lidé ale
nepochopili Ježíšovo poselství, rozčiloval je jeho nenásilný postoj. Chtěli silného
bojovníka, ne pokorného chudáka.
Velký pátek je stejně jako Popeleční středa dnem přísného postu. Křesťané jedí
pouze 1 jídlo za den. Účastní se také křížové cesty, která ve 14 zastaveních
připomíná Ježíšovu cestu na Golgotu. Ježíš byl bičován, byla mu nasazena trnová
koruna, nesl si sám těžký kříž, na který byl následně přibitý.
Kříž je křesťanským symbolem, který připomíná ukřižování Ježíše Krista. Trest
ukřižování patřil v Ježíšově době k těm nejtěžším, protože znamenal pomalé
umírání na kříži. Provinilce přibili na kříž a nechali ho v horku umřít žízní,
vyčerpáním a ztrátou krve.
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KALENDÁŘ JMEN
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BÍLÁ SOBOTA

Bílá sobota končí západem slunce a v ten okamžik končí postní doba.
Nejdůležitějším obřadem je Velikonoční Vigílie, která se slaví po setmění až do
noci. Bohoslužba začíná zapálením ohně, který se posvětil, a od kterého se
zapálí velká svíce zvaná Paškál. Paškál se přinesl do temného kostela, kde si od
něj každý účastník zapálil svoji svíčku. Tento obřad znamená zásadní obrat, kdy
do temnoty, strachu a smutku přichází světlo, radost a naděje.
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VELIKONOČNÍ NEDĚLE
V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš z mrtvých, přichází Velká noc a po ní Boží
hod velikonoční. Křesťané se v ten den radují z příchodu Pána. Neděle Ježíšova
vzkříšení se slaví bohatým hodováním a návštěvou slavnostní mše svaté. Lidé
si po dlouhých církevních obřadech a půstu konečně mohou vydechnout a začít
slavit.
Třetí den po Ježíšově ukřižování přišly ženy k Ježíšově hrobu, aby ho pomazaly
vonnými mastmi a uložili k věčnému odpočinku. Kámen u hrobu byl ale
odvalený, seděl na něm anděl a řekl ženám, že byl Ježíš vzkříšený.
K novodobým rituálům patří odhazování kamenů, které nás tíží.
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VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Velikonoční mrskání děvčat jim má dle legendy předat část jarní svěžesti
vrbového proutí. Podle kraje se můžeme setkat s názvy jako mrskut, mrskání,
šupání, vyšupat. Velikonoční koledování nabírá krajově rozličných podob. Někde
je zvykem, že v úterý pak na oplátku chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají
chlapce vodou.

