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Pokračování ze str. 1
předvelikonoční půst. Někde zakončili  
o půlnoci muziku „pochováním basy“ 
(symbol toho, že v postu si hudebníci 
nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali 
Baccha. Lidé věřili, že pokud budou  
o masopustu tancovat přes půlnoc, obje-
ví se mezi nimi ábel, často jako cizinec 
v zeleném kabátě.
 O masopustních rejích z Čech i Mora-
vy jsou dochovány písemné zprávy již ze 
13. století, i když svátek je zřejmě ještě 
staršího data. Od středověku mravokárci 
vystupovali proti rozpustilostem, které 
se o masopustu děly, lidem to však nijak 
neubíralo na dobré náladě. Kolem 18. 
století se začaly pořádat zvláštní taneční 
zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly pří-
stupné jen vyšším vrstvám, později všem 
zájemcům. První reduta v Praze se kona-
la v roce 1752.
	 Jaké	je	to	dnes?
 V některých obcích konají maškarní 
tzv. ostatkové průvody masek. V neděli 
19. února 2023 prožijeme farní masopust 
u nás v dřevěném kostele v Blansku. 

MASOPUST 
Slavnost začíná bohoslužbou v 9:00 ho-
din v kostele. Pokračujeme masopustem 
na zahradě u kostela doplněným různý-
mi pokrmy. Podpořte, tuto tradici tím, že 
také přijdete v nějaké masce! Těšíme se.
POPELEČNÍ	 STŘEDA	 22.	 ÚNORA	
A	POSTNÍ	DOBA	L.P.	2023
 Proč	zrovna	středa?	
	 Protože o nedělích postní doba není … 
Popeleční středou vstupujeme do čty- 
řicetidenního postního období, které je 
přípravou na oslavu Velikonoc. V litur-
gickém kalendáři je to středa, která před-
chází první neděli postní a označuje  
začátek postní doby. Datum Popeleční 
středy je tedy pohyblivé jako i Velikono-
ce. Začátek postní doby byl v průběhu 
dějin přesunutý ze 6. neděle před Veliko-
nocemi na předcházející středu, aby se  
z postní doby vyčlenily jednotlivé nedě-
le, které nejsou chápány jako postní den. 
Popelec znamená: „Čiň pokání a věř 
evangelium“ nebo „Jsi a budeš prach“.
 Na Popeleční středu se na naše čelo 
uděluje znamení kříže popelem (= po- 
pelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi  

a v prach se obrátíš“ (srov. Genesis 3,19), 
nebo „Obrate se a věřte evangeliu“ (Ma-
rek 1,15). Přijetí popelce je znamením 
pomíjivosti člověka a odhodlání zříci  
se zlého jednání (hříchu). Tento symbol 
je převzatý z biblické tradice. Symbolic-
ky se tak naznačuje stav člověka, který 
vyznává před Bohem svůj mnohdy špat-
ný život, své nepravosti, své zlé jednání 
(hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit 

s nadějí, že nám Bůh odpouští. Popel, 
symbol smrti a nicotnosti, se získává ze 
spálených palmových a olivových rato-
lestí (ev. „kočiček“ – v našich krajích) 
požehnaných v předešlém roce na Květ-
nou neděli. V dřevěném kostele v Blan-
sku vás zveme všechny bez rozdílu na 
Popelec ve středu 22. února 2023 v 17:30 
hodin. Jste upřímně zvaní.

Martin Kopecký, farář

Masopust u dřevěného kostela v Blansku 2020 Foto: archiv farnosti

Masopustní koblížky v Mladkově 2014 Foto: Zdena Boháčková

	 K	 masopustu	 patří	 nejen	 zabijačky,	 ale	 i	 příprava	 nejrůznějších	 dobrot,	
včetně	koblih.	Masopust	se	v	různých	regionech	slavil	různě,	odlišné	jsou	i	re-
cepty	 na	 koblihy.	 Masopust	 není	 jen	 naší	 lokální	 záležitostí,	 slaví	 se	 třeba		
v	Německu,	Itálii	a	ve	Španělsku.

CO JSOU MASOPUSTNÍ KOBLIHY

nesla jedna z masopustních postav, zvaná 
pohřebenář. Tradiční koblihy byly tučné, 
protože byly smažené ve vrstvě tuku. Teh-
dy to ale nebylo nic, za co by se měl člověk 
stydět, naopak se na nich nesmělo šetřit. 
Jak	plnit	koblihy?
 Nabízejí se dvě varianty plnění koblih. 
První spočívá v tom, že vytvoříte dvě ten-
čí kolečka. Na jedno dáte marmeládu, 
přiklopíte druhým kolečkem a po krajích 
je opatrně přitisknete. Většinou se ale vy-
užívá rychlejší možnost, a to ta, že vyválí-
te silnější těsto a koblihy připravují nepl-
něné. Po osmažení/upečení je potřete 
máslem s rumem. Díru do nich uděláte 
vařečkou a pak pomocí cukrářského sáč-
ku koblihu naplníte. Můžete si připravit 
koblihy tradiční v tučné lázni, ale také 
koblihy z trouby, které jsou méně pracné. 
Nedávají se totiž do nádoby na smažení  
s olejem. Naskládají se jen na pekáč. 
Recept	na	masopustní	koblihy	z	trouby: 
 500 g hladké mouky, 250 ml mléka,  
2 lžíce cukru, 2 lžíce rozpuštěného másla, 
2 žloutky, 1 vanilkový cukr, 30 g droždí, 
špetku soli, kůru z poloviny chemicky  
neošetřeného citronu a marmeládu. Na 
potření – máslo a lžičku rumu, cukr  
moučku na posypání.
Jak	na	to?	
 Z trochy vlažného mléka, lžičky cukru 
a rozdrobeného droždí si připravte kvá-
sek. Dobře droždí rozmíchejte. Směs ne-
chte v hrnku kynout na teplém místě. Ná-
dobu přikryjte utěrkou. Když kvásek 

nabude, vytvoří se bublinky (trvá to asi 10 
minut), můžete připravit těsto.
 Přichystejte si mísu, smíchejte v ní 
rozpuštěné máslo, zbytek cukru, citro-
novou kůru a žloutky. Přilijte kvásek  
a dobře promíchejte. Pak opatrně při- 
sypávejte mouku. Těsto je třeba velmi 
dobře zpracovat tak, aby bylo na závěr 
hladké a vláčné. Ideální je do práce za-
pojit hnětač kuchyňského robotu. Po 
skončení mísu přikryjte a nechte těsto 
kynout zhruba hodinu.
 Z vykynutého těsta vyválejte placku – 
záleží, pro který způsob plnění marmelá-
dou se rozhodnete. Bu budete plnit až po 
upečení, pak vyválejte silnější placku, 
zhruba 2 cm. Jestli budete plnit syrové 
těsto, udělejte ji tenčí. Vykrájejte kolečka. 
Můžete si na pomoc při vykrajování vzít 
skleničku. Pokud budete plnit syrové těs-
to, dejte na polovinu z koleček lžičku mar-
melády, a přikryjte druhým kolečkem. 
Okraje dobře přitiskněte.
 Připravte si plech a vyložte ho pečicím 
papírem. Hotové koblihy naskládejte na 
plech a nechte je asi 20 minut kynout. 
Troubu předehřejte na 180˚C a dokynuté 
koblihy můžete s plechem dát do tep- 
lé trouby. Pečte dozlatova. Stačí zhruba  
12–15 minut. Do hrníčku dejte rozpuštěné 
máslo a smíchejte ho s rumem. Upečené 
koblihy potřete máslem s rumem. Pokud 
nemáte koblihy plněné, tak do nich udě-
lejte díru a sáčkem je naplňte. Na závěr je 
můžete pocukrovat. Zdroj: web

 První písemná zmínka o kobližníkovi 
se objevuje zhruba ve 14. století, 100 let 
potom, co se objevila zmínka o oslavě 
masopustu na našem území. Kobližník 
byl pekař specializovaný na koblihy. Pů-
vodně nebyly plněny povidly, ale kdoulí, 
kořením, například řeřichou, případně 
šalvějí. Naši předkové si během masopus-

tu dopřávali sladké křupavé koblihy sma-
žené na másle. 
 Tradičně se koblihy nesmažily v oleji, 
využívalo se sádlo s přepuštěným más-
lem. Výsledkem pak tedy byla mírně jiná 
chu. Výborné byly i díky náplni z povi-
del, tvarohu, nebo máku. Podle tradice  
je napíchnuté na hůlce pak na Valašsku 

PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287
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