
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

tradice dodržovali?  

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

ZELENÝ ČTVRTEK 

 

Zeleným čtvrtkem začíná vrchol Velikonoc tzv. 

velikonoční triduum (třídení). Připomínají se 

dvě hlavní události: Ježíšova večeře na 

rozloučenou ("poslední večeře"), při níž myje 

apoštolům nohy, ustanovuje eucharistii a zá-

roveň je zrazen od Jidáše a Ježíšova modlitba 

v Getsemanské zahradě a jeho zajetí. 

Nápověda:  

Květná neděle je 28. 3. 2021. 

Zjisti, kdy bude  

letos Zelený čtvrtek: 

………………………… 

    Která událost na 

obrázcích se vztahuje  

k Zelenému čtvrtku? 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaká barva se 

v kostele v postu 

používala? 

Během večerní mše sv. zazní při zpěvu 

Gloria zvony naposledy. Pak na znamení 

smutku umlknou až do Bílé soboty, což 

je vyjádřeno známým úslovím: „Zvony 

odletěly do Říma“. Zapovězený zvuk 

zvonů nahrazovalo hrkání chlapců, kteří 

s dřevěnými klepači, pojízdnými tra-

káčky nebo řehtačkami obcházeli 

vesnici vždy ráno, v poledne a večer, 

na Velký pátek navíc ještě ve tři hodiny 

           odpoledne, v čas Ježíšovy smrti. 

 

Na Zelený čtvrtek se měly jíst zelené 

postní pokrmy, jako jsou hrách, zelí, 

mladé kopřivy, špenát nebo obecně 

zelenina. Věřilo se také, že kdo za svítání 

sní jidáše namazaného medem, bude 

chráněn před hadím uštknutím,  

  včelím bodnutím a lidskou zradou. 

 

Vybarvi ty nástroje, 

které se používaly  

k „hrkání“. 

V několika obcích Bučovicka se do současnosti 

dochovala ve skupině velikonočních hrkačů rovněž 

postava Jidáše představovaná jedním z chlapců, 

oblečeným do obráceného kožichu, s kloboukem 

na hlavě a maskovaným obličejem. Ten je 

v průběhu obyčeje zvaného honění Jidáše buďto 

ostatními pronásledován, nebo je součástí skupiny 

obcházející obec formou koledy. 

 

   Upečte si doma jidáše 

podle receptu:  

350g hladké mouky     

150g polohrubé mouky 

70g másla                     

70g cukru                

1 žloutek 

200ml mléka 

20g kvasnic 

Po vykynutí vytvoř různé 

svinuté tvary. 

Jidáše jsou sladké 

pečivo z kynutého 

těsta. Svým tvarem 

mají připomínat svi-

nutý provaz, na němž 

se oběsil apoštol 

Jidáš poté, co svým 

polibkem zradil Ježí-

še a zapříčinil tak  

         jeho zatčení. 

 Který tvar nepatří 

mezi jidáše? 


