
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

dodržovali?  

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

4. NEDĚLE POSTNÍ 

 

Název vychází jednak z růžové liturgické 

barvy a jednak z tradice žehnání Zlaté 

růže papežem právě na 4. neděli postní. 

Zlatá růže se uděluje jako zvláštní 

vyznamenání a vyjádření mimořádné 

papežské přízně osobnostem, chrámům, 

městům či vládám. Z čistého zlata ji pro 

papeže vyrábějí nejlepší mistři 

zlatnického řemesla. Tradice je 

doložena už ve 12. stol. Na našem území 

se nachází 3 zlaté růže.  

Nápověda:  

Popeleční středa je 17. 2. 2021. 

Zjisti, kdy bude  

letos 4. neděle postní: 

………………………… 

 Slovo „Laetare“ znamená „Raduj se“  

a objevuje se v liturgických textech  

4. neděle postní. Postní kázeň je přerušena 

krátkým uvolněním, které se projevuje 

např. změnou liturgické barvy z fialové na 

růžovou nebo zdobením oltáře květinami.  

Nápověda: Cyril a Metoděj 

Poznáš podle 

obrázku 

moravské 

poutní místo, 

kterému byla 

zlatá růže 

udělena 

v roce 1985 ? 

zelená  růžová  fialová  červená  bílá 

    Jaká barva se 

v kostele na  

4. neděli postní 

používá? 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Jaká barva se 

v kostele v postu 

používala? 

Název „družebná“ se vykládá od družby, tj. 

mládence, který pomáhal s organizací svatby. 

Právě o této neděli totiž chodíval družba  

se ženichem navštívit dům, do něhož chtěli přijít  

o velikonoční pomlázce na námluvy.  

 Které části 

koláčů patří k sobě? 

Z čeho se 

připravuje 

pučálka? Proč je 

lepší lžíce? 

 

Název „družebná“ neděle také 

napovídá, že v tuto neděli bylo 

mládeži povoleno „družit se“ ─ 

sejít se na návsi ke společnému 

poveselení a pohoštění.  

Pekly se koláče zvané  

„družbance“ s vícero ma-

záním, např.  hruškovými 

či švestkovými povidly  

a tvarohovou, jablkovou 

nebo makovou náplní.  

 

Budoucího ženicha na námluvách 

hostili tradičně pučálkou. Ta se 

podávala v talíři s vidličkou. Znalý 

ženich vyčkal, až mu byla 

předložena lžíce, pustil-li se do 

pučálky vidličkou, sklidil smích. 

 

Upečte si „družbance“  

podle receptu: 

500g polohrubé mouky 

100g cukru 

125 g másla 

2 žloutky 

30g droždí 

250ml vlažného mléka 

½ vanilkového cukru 

špetka soli 

Náplň dle chuti: 

— švestková povidla 

— hrušková povidla 

— tvaroh, vejce, cukr 

— mák, mléko, cukr 

 


