
VELIKONOCE  
Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké 

části světa. Jsou to svátky jara, které oslavují 

probouzení přírody, její plodnost, naději a 

lásku. Velikonoční zvyky a tradice se lišily vesnici od 

vesnice a dřív probíhaly během velikonoční ho období, 

které trvalo šest neděl. Jejich úkolem bylo zbavit se všeho starého, očistit 

domácnost i tělo od chorob, připravit se na znovuzrození přírody. 

 

Původ velikonočních svátků 
Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Mají připomínat 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které mělo nastat tři dny po jeho ukřižování. 

Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, který připadá každý rok na jiné datum – 

na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk 

připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční 

podle těchto pravidel tak může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 

26. dubna. 

 

Pašijový týden 

Poslední týden dlouhého postního období připomíná utrpení Ježíše Krista a 

každý den má své pojmenování: 

Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky 

Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely 

Škaredá (černá ) středa – vymetaly se komíny a kdo se mračil, tak mu to 

zůstalo každou středu v roce, v tento den zradil Jidáš Ježíše. 

Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst zelená jídla (špenát, kopřivy, 

řeřicha apod.), aby byl člověk zdravý, zvony „odlétají do Říma“ a vesnicemi 

obcházejí až do soboty „klapači“, chlapci s řehtačkami a klapači. 

Velký pátek – je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a 

ukřižován. V některých městech se hrají pašijové hry. Podle starobylých pověr 

se v těchto dnech otvírala země s poklady, nesmělo se orat a kopat na poli, 

nepralo se prádlo. 

Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma se bílilo, vařily a 

pekly se obřadní pokrmy, pekly se mazance a beránci, muži a chlapci pletli 

pomlázky, zdobila se vajíčka. 
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Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je největším svátkem celého 

liturgického roku. Jedly se pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do 

domácnosti přišel, musel být takovým jídlem obdarován. 

Velikonoční (Červené) pondělí je dnes nejoblíbenějším dnem hlavně mužů. V 

tento den se mělo darovat červené vejce a dívka měla být vyšlehána, aby byla 

celý rok zdravá. 

 

 

Velikonoční symboly 

 
Velikonoční beránek 

➢ Beránek představuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede 

Hospodin. V křesťanství je beránek Boží jedním ze symbolů Ježíše Krista, 

neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný 

za spásu světa. 

➢ Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl 

odsouzen k smrti ukřižováním.  

➢ Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového 

života. V souvislostí s lidovou tradicí se zvyk tato vejce malovat udržuje i 

nadále (označení „kraslice“ je pak odvozeno od červené barvy).  

➢ Kočičky symbolizují palmové ratolesti. Tradičním křesťanským zvykem 

je jejich svěcení na Květnou neděli. 

 

Nenáboženské velikonoční tradice 
➢ Řehtání – od čtvrtka do soboty chodili po vsi chlapci školou 

povinní a nahrazovali zvony, které odletěly do Říma. 

Na Zelený čtvrtek se šlo po škole a navečer, na velký pátek 

ráno před školou, po škole a na večer a naposledy na bílou 

sobotu ráno. Chodili tak aby obešli celou vesnici a u každého 

křížku se modlili. Na Velký pátek v podvečer obešli ves dům 
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od domu kde vykoledovali nějaké vajíčko, sladkost – sušené 

švestky, křížaly či drobné mince. Nejstarší z chlapců se 

nazýval kaprál. V některých oblastech měli slaměného 

Jidáše. 

➢ V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na 

Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po 

domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně 

vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je 

spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do 

dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými 

stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. 

Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka: 

„Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li 

malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…” 

 

➢ Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. 

Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit uražené. 

Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako symbol 

jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na 

Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a 

uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou 

pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce 

kbelíky studené vody. Zvyk se napříč českými zeměmi mírně 

mění. 

 

 

➢ Dále se chodí hrkat na hrkače a řechtačky, dříve se věřilo v 

odhánění zlých duchů a sil zjara od dědin a vesnic, po 

christianizaci, aby "odlétly zvony do Říma 
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