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Velikonoce, podle staré pohanské tradice, nûkdy b˘vají 
oznaãovány za svátky jara, neboÈ bûhem období bfiezna
a dubna dochází k probouzení pfiírody z dlouhého zimního
spánku. DÛvodem, proã se tak VelikonocÛm také pfiezdívá,
jsou nejenom pfiedkfiesÈanské obyãeje a zvyky, ale i stano-
vení jejich data. Jak v‰ichni víme, jedná se o svátek pohyb-
liv˘ a jeho datum je urãováno podle prvního jarního úplÀku.
A právû za nedlouho nás oslavy jara ãekají, tak si pojìme
pfiipomenout, proã se Velikonoce vlastnû slaví a jaké jsou
jejich tradiãní symboly a zvyky.
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Velikonoce jsou povaÏovány za 
vrchol církevního roku a pro kfiesÈany
tak pfiedstavují jeden z nejdÛleÏitûj‰ích
svátkÛ vÛbec. Jejich vyvrcholením je
tzv. velikonoãní triduum neboli tfiídenní,
bûhem nûhoÏ si lidé pfiipomínají smrt, 
pohfibení a zmrtv˘chvstání JeÏí‰e Krista,
kter˘ byl podle Bible ukfiiÏován roku 33
n. l. Jedná se o dny, které bezprostfiednû
pfiedchází Nedûli Zmrtv˘chvstání a my
je známe jako Zelen˘ ãtvrtek, Velk˘ pá-
tek a Bílou sobotu.

První den tridua je zahájen veãe-
rem Zeleného ãtvrtka, kter˘ pfiechází
do Velkého pátku, kdy právû k umu-
ãení JeÏí‰e Krista na kfiíÏi do‰lo.
Druh˘ den pfiedstavuje Bílá sobota,
bûhem níÏ si vûfiící pfiipomínají 
pomazání Krista a jeho uloÏení do
hrobu. Podle legendy jeho zmrt-
v˘chvstání probûhlo o Velké noci ze
soboty na nedûli, odtud tak máme ná-
zev Velikonoce. Velikonoãní triduum
pak zavr‰uje nedûle Zmrtv˘chvstání
Pánû neboli BoÏí hod velikonoãní ãi
Velikonoãní nedûle, která pfiedsta-
vuje oslavu Kristova vzkfií‰ení
a vítûzství nad smrtí.

Po BoÏím hodu velikonoãním
pak pfiichází Velikonoãní pondûlí.
To b˘vá obvykle spojované s v‰e-
moÏn˘mi lidov˘mi tradicemi
a zvyky, jejichÏ v˘znam vychází
z oslav odchodu zimy a vítání no-
vého Ïivota. V na‰ich krajích je 
neodmysliteln˘m a pro fiadu dívek
a dam jistû také obávan˘m symbo-
lem Velikonoãního pondûlí samo-
zfiejmû pomlázka, která by mûla b˘t
spletena z mladého, zpravidla vrbo-
vého proutí a ozdobena barevn˘mi
pentliãkami. Díky bohatosti na‰eho
jazyka se nicménû mÛÏeme setkat
s opravdu velk˘m mnoÏstvím rÛz-
n˘ch pojmenování, která se pro po-
mlázku uÏívají. AÈ uÏ se ale jedná
o mrskaãku, karabáã ãi Ïílu, vÏdy
má její uÏití stejn˘ v˘znam. ·lehá-
ní dívek a Ïen mlad˘m proutím za
doprovodu koledy je má totiÏ udr-
Ïet po cel˘ rok mladé, zdravé
a plodné, za coÏ se chlapcÛm a mu-
ÏÛm tradiãnû odmûÀují malovan˘-
mi vajíãky, sladkostmi ãi sklenkou
nûãeho ostfiej‰ího.

Vajíãko tak pfiedstavuje dal‰í z hlav-

ních symbolÛ na‰ich Velikonoc.
JelikoÏ v sobû skr˘vá nov˘ Ïivot, je
povaÏováno za symbol zrození, plod-
nosti, nadûje, vzkfií‰ení, ale i smrti.
Lidé dfiíve vûfiili, Ïe zdobením a bar-
vením se pak jeho magická moc je‰tû
více zesilovala. A tento zvyk se nám
dochoval i do dne‰ních dnÛ. V nûkte-
r˘ch obcích a vesnicích se také je‰tû
stále udrÏuje tradice fiehtaãek a klapa-
ãek. Jejich zvuk se pouÏívá k nahraze-
ní kostelních zvonÛ, které na Zelen˘
ãtvrtek zazvoní naposledy, poté „odle-
tí do ¤íma” a znovu se rozeznûjí aÏ
v sobotu. Mnoho lidí na Velikonoce

rovnûÏ peãe tradiãní peãivo, k nûmuÏ
se obvykle fiadí mazanec a beránek.
Mazanec se pÛvodnû pfiipravoval na
slan˘ zpÛsob. Teprve od konce 18.
století se jeho receptura zmûnila a za-
ãal se péct z tûsta sladkého, doplnûné-
ho rozinkami. A nakonec symbolika
beránka je spojována s kfiesÈanstvím,
jelikoÏ beránkem b˘vá obraznû po-
jmenováván JeÏí‰ Kristus, kter˘ byl 
obûtován za spásu svûta.
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