
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víte, jaké svátky vyplňovaly předjarní čas? Jak je naši předkové prožívali a jaké 

tradice dodržovali?  

Pojďte s námi zjistit, jaké byly zvyky, když nastala… 

BÍLÁ SOBOTA 

Nápověda:  

Květná neděle je 28. 3. 2021. 

Zjisti, kdy bude  

letos Bílá sobota: 

………………………… 

Domaluj správnou 

barvu oblohy při 

Slavnosti Vzkříšení. 

Slavnost Vzkříšení začíná po 

západu slunce a základní význam 

zde má symbolika světla. Proto 

mše začíná potmě před kostelem 

zapalováním a svěcením ohně, od 

něhož se potom zažíhá paškál. 

Věřící si od paškálu zapalují svíce, 

které jsou symbolem světla, které 

Kristus přinesl světu. Při zpěvu 

Gloria se opět slavnostně rozezní 

zvony, které se „vrátily z Říma“. 

Bílá sobota je dnem, kdy Ježíšovo 

mrtvé tělo leželo v hrobě, a po celý 

den se nekonají žádné liturgické 

obřady. Věřící navštěvují kostely 

pouze k tiché modlitbě u Božího 

hrobu. Teprve po západu slunce 

začíná Slavnost Vzkříšení.  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaká barva se 

v kostele v postu 

používala? 

Paškál je velká svíce ze včelího vosku 

opatřená aktuálním letopočtem, křížem 

se vsazenými pěti kadidlovými zrny před-

stavujícími pět ran Kristových a řeckými 

písmeny alfa a omega symbolizujícími 

začátek i konec. Paškál se zapaluje při 

křtu a při pohřbu, a provází tak začátek  

a konec lidského života. 

 

Kadidlo je vonná 

pryskyřice, která se 

získává z kmene 

stromu kadidlovní-

ku (Boswellia sacra) 

a při pálení vydává 

vonné aroma. 

 

Doplň na paškál  

aktuální letopočet  

a správná řecká písmena. 

Hospodyně uhasily a vyčistily domácí 

ohniště a znovu je rozžehly až polínkem, 

které si přiložily do ohně svěceného při 

večerních obřadech. Popelem z posvě-

ceného ohně se posypávaly louky, uhlíky 

se ukrývaly také za trámy, aby dům 

chránily před ohněm a bleskem, ve 

chlévech měly ochraňovat dobytek před 

uštknutím a nemocemi. 

Domácnosti se dů-
kladně uklízely. Před 
východem slunce se 
novým koštětem vy-
metalo stavení, aby 
se v něm nedržel 
hmyz a stavení bylo  
   čisté po celý rok. 

 
Před východem slunce se děvčata 
umývala rosou, aby byla pěkně 
bílá a nenaskákaly jim pihy.   
Mladí zamilovaní chlapci malovali 
či vysypávali pískem chodníček, 
který vedl k domu jejich milé, 
tzv. „chodníček lásky“. 

Vytvoř chodníček 

lásky mezi 

zamilovanými. 


