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DÛm s peãovatelskou sluÏbou Pod Javory 12, Blansko.
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Aãkoli nejde o církevní svátek, termín
masopustu se urãuje podle data Velikonoc.
Odehrává se pfied Popeleãní stfiedou, která
zahajuje pfiedvelikonoãní postní období.
A protoÏe Velikonoce jsou svátkem po-
hybliv˘m, mÛÏe masopustní nedûle pfii-

padnout na období del‰í neÏ mûsíc (od 1.
února do 7. bfiezna). Letos bylo masopust-
ní období dlouhé 38 dní. Masopust letos
zaãal 7. ledna, skonãil 13. února.

Pfii pomy‰lení, Ïe jiÏ zakrátko nastane
dlouh˘ pfiedvelikonoãní pÛst, si kaÏd˘ do-

pfieje do sytosti bujarého veselí, zpûvu, tan-
ce a pochopitelnû i jídla a pití. Tradiãnû
chodí obcemi fa‰ankov˘ prÛvod masek,
kter˘ konãí masopustní zábavou. Chodí se
od domu k domu, úãastníci reje jsou po-
ho‰tûni jídlem, pitím a obdarováváni penû-

zi. Na masopustní zábavû se symbolicky
„pochovává basa”, to aby muzikanti vûdû-
li, Ïe si v nejbliÏ‰í dobû „nevrznou”.  

FotoreportáÏ z nûkter˘ch obcí v na-
‰em regionu. 

Text: Renata Kuncová Polická

Pod názvem masopust se skr˘vá období od Tfií králÛ (6. ledna) aÏ do zaãátku postní doby, hlavnû v‰ak poslední tfii
dny, kter˘mi toto období konãí. Závûr masopustu si vyslouÏil fiadu lidov˘ch názvÛ (ostatky, ostatek, fa‰ank, konãiny).

Masopustní veselí v na‰em regionu

Pranostiky radí
* Kdo v masopustû moc dûlá, v létû to odleÏí. * Masopust na slunci, pomlázka u kamen. *

* Jedí-li se koblihy na slunci, budou se malovaná vejce jíst na peci. *
* Jsou-li o masopustû dlouhé rampouchy, je úrodn˘ rok na mouchy. *


