VELIKONOCE
Pašijový týden
Je týden před Velikonoční nedělí. Během něho si křesťané připomínají
poslední dny Ježíše Krista – zradu, ukřižování a vzkříšení. Ruku v
ruce s křesťanskou symbolikou jdou i pohanské zvyky.

KVĚTNÁ NEDĚLE
V tento den si křesťané připomínají
Ježíšův příjezd do Jeruzaléma. Lidé se
velmi radovali, na znak velké úcty ho vítali
palmovými ratolestmi a květinami. Odtud
název květná neděle. Ne všichni ale měli
radost – jak můžeš vidět na obrázku.

V kostelích se proto v tento den světí ratolesti (nově
vykvetlé větve), nejčastěji kočičky. Zvykem bylo vymetat
dům právě těmito zelenými ratolestmi. Lidé věřili, že je v
nich zvláštní síla a
větvičky tak měly z domu vyhnat
nemoci a všechny špatnosti.

MODRÉ/ŽLUTÉ PONDĚLÍ, ŠEDIVÉ ÚTERÝ
Zatímco pro křesťany je prvním
důležitým dnem Škaredá středa,
která letos připadá na 31. března,
pohanské zvyky se vztahují i k
Modrému či Žlutému pondělí, které
představovalo
začátek
jarního
úklidu v domácnostech. Na Šedivé
úterý se uklízelo a vymetaly se
pavučiny z koutů.

ŠKAREDÁ STŘEDA
Větší roli však hraje Škaredá nebo také Sazometná středa, která
připomíná Jidášovu zradu, tedy škaredý skutek. Sazometná proto, že
se v ten den vymetaly saze z komína. O tomto dnu se sice uklízí, ale
přesto bychom se neměli škaredit. Podle jedné lidové pověry by totiž
zakaboněná tvář opakovala každou středu v roce.
ZELENÝ ČTVRTEK
Pravděpodobně víte, že o Zeleném čtvrtku byste měli jíst špenát, zelí
nebo třeba salát z kopřiv, abyste byli po celý rok zdraví, jak tvrdí jeden z
velikonočních zvyků. Podle jiné pověry byste se měli postit a jíst pouze
zeleninu .V minulosti lidé pekli jidáše, sladké pečivo z kynutého těsta,
které se nakonec potřelo medem. Kdo snědl jidáše, měl být zdravý.

V ten den si křesťané připomínají poslední večeři Páně, na které Ježíš
ustanovil svaté přijímání. Večer pak odlétají zvony do Říma, v kostelích
zavládne až do Bílé soboty ticho a zvonění nahradí děti s řehtačkami.
Ježíš se modlil v zahradě, která se nazývá Getsemanská. Právě zde za
ním přišli vojáci spolu s Jidášem. Ten prozradil, kde se Ježíš nachází.
Nikdo kromě učedníků o tom nevěděl. Jidášovi se nelíbilo, co Pán Ježíš
káže. Zlobil se na něj. A právě proto Ježíše zradil. Dostal za to odměnu
30 stříbrných – což bylo opravdu hodně peněz. Ježíše ale opustili i ostatní
učedníci. Dokonce i Petr, kterého měl velmi rád. Báli se vojáků, že je také
zatknou. Ježíš tak zůstal úplně sám.
* I nám se někdy stane, že zalžeme, vyzradíme tajemství. A často právě ze
strachu, nebo z touhy, že něco moc chceme. Jak to můžeme napravit?
Připomeň si písničkou, co Ježíš prožíval.
Písnička Byl jsi tam: https://www.youtube.com/watch?v=xMFPMsgu8OU

VELKÝ PÁTEK
V tento den si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista. Právě kříž je
hlavním symbolem (znakem) všech křesťanů na celém světě.
Podle evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Ježíšovu cestu na
Golgotu (hora, kde byl ukřižovaný) připomíná Křížová cesta. Jde o 14
zastavení. Připomínáme si v nich Ježíšovy důležité okamžiky. Od
odsouzení až po uložení do hrobu. Můžeme je vidět v každém kostele na
stěně. Někdy bývají i v přírodě.

Na památku jeho utrpení se v tento čas konají obřady. Základním
církevním zvykem je půst. A nemusí jít jen o jídlo. Ale třeba také o televizi
nebo počítač. Neměla by hrát ani žádná hudba. Ostatní zvyky, které se v
tento den dodržují, jsou pohanské.
* Jestli chceš, zkus si dnes něco odříct. �
Velký pátek je podle pověr spojen s kouzly. Měly by se například otevírat
poklady ve skalách a také památná hora Blaník. V minulosti se věřilo, že
se voda z horských pramenů mění na víno.
Ale chamtivost se nevyplácí. Tak pozor, ať nedopadneš jako Trautenberk
z Krkonošské pohádky. �
Jak šel Trautenberk do hor pro poklad.
https://www.facebook.com/watch/?v=2122802767733622

BÍLÁ SOBOTA
Den vzkříšení a poslední den půstu pašijového týdne – to je Bílá sobota,
kdy se zvony vracejí z Říma, kam odletěly na Zelený čtvrtek.
Na Bílou sobotu bývá v kostelích ticho. Začátek mše je před kostelem,
kde kněz zapálí velikou svíčku. Říkáme jí paškál. Zapaluje se při
důležitých událostech jako je třeba křest. V kostele je po celý rok až do
dalších Velikonoc – na obrázku je paškál z roku 2013. Víš, jak se to
pozná? �

Od paškálu si i všichni ostatní zapálí svou svíčku. Jdeme do kostela, ve
kterém je tma. Postupně, jak všichni přicházejí, je však krásné světlo.
*Svíčka nám má připomínat Ježíše. Stejně tak i On dokáže v našem srdci
změnit tmu ve světlo. Třeba když jsme smutní a On v nás „rozsvítí“ radost. �

O sobotě se ale podle tradic také bílilo, uklízelo. Příprava na Hod boží
velikonoční musela být důkladná. V žádné domácnosti nesměl chybět
prostřený stůl, velikonoční beránek a jidáše. O Bílé sobotě můžete začít s
pletením pomlázky nebo zdobením vajíček.

VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Také Boží hod velikonoční. V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš z
mrtvých. Křesťané se v ten den radují z příchodu Pána. Zpívá se znovu
ALELUJA! Zazpívej si také! �
Haleluja Šabalaba https://www.youtube.com/watch?v=ToRI9JyKGAY
O Ježíšově vzkříšení pověděly tři ženy. Původně se šly podívat, zda je
vše u hrobu v pořádku. Našly ale odvalený kámen a anděly, kteří jim
oznámili, že Pán Ježíš žije. Přečti si více v příběhu:

Anebo si zazpívej další písničku. �
Šly zrána ke hrobu https://wwwyoutute.you//wtuohv=MYxlhhKJZ7outuM7os

Na Boží hod se pekly a světily velikonoční pokrmy (mazance, vajíčka, chléb, beránci).

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Tento den je spojený především s lidovými tradicemi. U nás je zvykem, že
kluci chodí s pomlázkou. Měli by mít také připravenou básničku. Holky
jim za koledu dají vajíčko a mašli na pomlázku. Lidé věřili, že která
holka dostane pomlázkou, měla by být další rok zdravá.

Vyfouknutým zdobeným vajíčkům
říkáme kraslice.

V každé zemi jsou ale různé
tradice. Třeba na Slovensku kluci
chodí s pomlázkou, nebo polévají
holky studenou vodou. Aby byly
zdravé.

Velikonoční Večerníček
Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc&t=313s
Pat a Mat – Velikonoce
https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A

P.S. A jak slavíš Velikonoce Ty? Jestli chceš, pošli mi obrázek.�

HEZKÉ
VELIKONOCE

