
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

tradice dodržovali?  

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

VELIKONOČNÍ NEDĚLE 

Zjisti, kdy bude  

letos Velikonoční 

neděle: …………………… 

Co patří mezi 

velikonoční 

pokrmy? 

Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před asi 

3500 lety dali ale kananejskému svátku jara  

nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou 

vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského 

otroctví. Během oslav se zabíjel a pojídal velikonoční 

beránek. Když byl o těchto svátcích v Jeruzalémě 

ukřižován a vzkříšen Ježíš, dostaly pro jeho učedníky 

velikonoční svátky nový smysl a staly se oslavou 

Ježíšova vítězství nad smrtí. Ježíš pak představuje 

beránka, obětovaného za spásu světa. 
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Posvěcené pokrmy měly zajistit ochranu rodiny 

a budoucí úrody v novém hospodářském roce. 

Společné pojídání posvěceného vajíčka mělo 

zajistit, že každý člen rodiny vždy najde cestu 

domů. Svěcená velikonoční vejce se také 

zakopávala do pole, vejce nebo mazance se 

koulely brázdami pro zajištění bohaté úrody, 

pole se obcházela nebo objížděla na koních, 

při tom se kropila svěcenou vodou a do brázd 

se zastrkovaly křížky.  

 

    Jaká barva se 

v kostele v postu 

používala? 

O Velikonoční neděli se při 

dopolední bohoslužbě svě-

tí tradiční velikonoční po-

krmy, jako jsou mazance, 

beránci nebo vejce.  

Mazanec je bochánek ze 

sladkého kynutého těsta, 

patří k nejstarším druhům 

českého obřadného pečiva. 

Má se vždy naříznout kří-

žem, připomínajícím Ježí-

šovu smrt. 

Bezprostřední oslava 

Velikonoc trvá 8 dní 

(velikonoční oktáv), 

velikonoční doba však 

končí až 50. den 

slavností Seslání Ducha 

svatého (Letnicemi). 

 Přiřaď k sobě správné části 

vajíček a písmena zapiš k číslům. 

Vyjde ti slovo charakteristické 

pro velikonoční dobu.  

Na Velikonoční neděli se 

neměly dělat téměř žádné 

domácí práce, nemělo se 

zametat, umývat nádobí 

ani stlát postele. 
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= Chvalte Hospodina! 

     

 Upečte si doma 

mazanec podle receptu: 

250g polohrubé mouky 

250g hladké mouky 

100 g cukru 

125 g másla 

30 g kvasnic 

250 ml vlažného mléka 

1 žloutek 

vanilkový cukr 

špetka soli 

rozinky, mandle 

 


