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Ahoj holky a kluci!  

Prožíváme svatý (pašijový) týden, tedy poslední týden těsně před Velikonocemi, ve kterém si nejvíce 

připomínáme, co všechno se stalo před Ježíšovým vzkříšením. Některé dny tohoto týdne mají své 

zvláštní jméno.  

 

Květná neděle   

Připomínáme si příjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali.                                                 

Ale také si připomínáme, že brzy nato začalo jeho velké trápení – byl zatčen a ukřižován.                   

V kostele se čtou nebo zpívají pašije (vyprávění o Ježíšově utrpení a smrti).    

 

Jak to bylo o Velikonocích 
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Pondělí  

Podle lidové tradice se nazývá také Modré nebo Žluté. Naši předkové začínali jarní úklid.  

Šedivé úterý  

Dřív se ten den hodně uklízelo a vymetaly se pavučiny. 

Škaredá nebo Sazometná středa  

Připomíná Jidášovu zradu, tedy škaredý skutek. Sazometná proto, že se v ten den vymetaly saze          

z komína.  

Velikonoční třídení (latinsky triduum) tvoří tři dny: Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. 

Zelený čtvrtek 

Večerem tohoto dne vstupujeme do velikonoční doby a připomínáme si především Ježíšovu poslední 

večeři s učedníky. Také si připomínáme Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zatčení 

poté, co ho Jidáš zradil. Někde se pečou velikonoční jidáše, v jiných rodinách drží tradici zelených jídel 

(špenát, zelí, salát z kopřiv).  
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Velký pátek 

Je to den, kdy si připomínáme Ježíšovo utrpení a ukřižování. Myslíme na to, že to vše podstoupil kvůli 

nám – chtěl tak za nás vytrpět to, co bychom sami museli vytrpět jako důsledek našeho špatného           

a zlého jednání.  Proto se křesťané v tento den modlí křížovou cestu. Také obřady v kostele se liší od 

všech po celý zbytek roku. Znovu čteme příběh pašijí (jako na Květnou neděli).    Také uctíváme kříž         

– poklekáme před ním a děkujeme Ježíši za to, co pro nás udělal. Je to den přísného půstu. 
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Bílá sobota 

To je den velkého ticha. Vzpomínáme na to, jak těžké to muselo být pro Ježíšovy učedníky a přátele, 
když byl Ježíš ukřižován. Museli být smutní – doufali, že je Ježíš ten, který má zachránit svět, je Bůh.  
A najednou leží v hrobě a jeho přátelé mají strach, že tím jeho příběh končí. V tento den je v mnoha 
kostelích otevřeno a lidé se mohou přijít pomodlit na místo, které připomíná Ježíšův hrob. Až když 
večer zapadne slunce, začínáme slavit vigilii, slavnost Ježíšova vzkříšení. Scházíme se venku před 
kostelem, kde kněz posvětí oheň, od kterého si pak všichni zapálíme svíčky. To Pán Ježíš je naším 
světlem a tak jako světlo svíčky, i On se rozdává nám všem. V mnohých rodinách se lidé setkávají       
u slavnostní večeře podobné té štědrovečerní, s tradičními jídly, které uchovávají jako rodinnou 
památku.    

A pak přichází…  

Neděle, slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Ježíš vstal z mrtvých za svítání v neděli a je to tedy pro křesťany ten nejslavnější den v roce. Ježíš 

zvítězil nad smrtí a tak i my doufáme, že s Jeho pomocí jednou vstaneme z mrtvých. Proto se 

křesťané začali v neděli scházet k oslavě zmrtvýchvstání a každá neděle je takovou malou 

připomínkou Velikonoc. V kostele si můžeme nechat požehnat velikonoční pokrmy jako je beránek, 

mazanec, vajíčka…  a podělit se o ně s blízkými u společného stolu.  

 

 


