
 JARNÍ OBDOBÍ:

V lidovém prostøedí -  poèátek jara znamenal poèátek nového léta. Udržovaly se obyèeje 

vztahující se k ovlivnìní vegetace, oživení, ozdravení, rituální oèistu, oslavu obnovy 

života, pøírody, kult zelených ratolestí. Obecnì mìlo dojít k posílení nadìje na reprodukci 

vegetace v klíèové dobì poèátku nového hospodáøského roku, ochrana budoucího zdraví 

a živobytí rodiny. 

VELIKONOCE
1. svátky obnovy života na pøelomu zimy a jara

2. køes•anské svátky umuèení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista

     Oficiální náboženské obøady se pojí s projevy mimokøes•anské víry a magie. Obì 

tradice zde spojuje moment vzkøíšení života. Jde o svátek pohyblivý. Na Nicejském koncilu 

roku 325 bylo stanoveno, že Velikonoce se budou slavit první nedìli po prvním jarním 

úplòku.

PØÍPRAVNÉ OBDOBÍ:

 velikonoèní pùst trval 40 dní od Popeleèní støedy do slavnosti Vzkøíšení. Upomínal 

na biblickou událost, kdy Ježíš pobýval po 40 dní na poušti, kde odolával svodùm Ïábla. 

Pøíprava graduje Svatým  pašyjovým týdnem. Jde o postní oèistu tìla i ducha, která má 

pøipravit èlovìka na velikonoèní obnovu.  Dodržuje se vaøení postních jídel (èoèka 

s vajíèkem, sýr, chléb, vaøená krupice nebo peèené brambory, z masa se smí jíst pouze ryba). 

Také sòatky se v té dobì nemají uzavírat. V lidovém prostøedí to pøedstavovalo symbol 

odklizení všeho, co by mohlo škodit budoucímu novému životu, hospodáøství a rodinì. Tak 

se vyvinul celý systém obyèejù lidové i náboženské tradice.

POÈÁTEK VELIKONOÈNÍHO PÙSTU:

Po Popeleèní støedì následovalo šest postních nedìlí: èerná (pražná - pražmo), kýchavná 

(kolikrát se za den kýchne, tak dlouho bude èlovìk živ),  lišèí neboli družebná  darovalo se 

peèivo a vìøilo se, že ho roznáší také liška, èerná neboli smrtná a poslední kvìtná nedìle.

Smrtná nedìle:

     pátá postní nedìle  nejvýznamnìjší: v 50. letech 20. století pøestal být tak hojný zvyk 

vynášení smrti: souviselo to s onou rituální oèistou obce od neèistých sil pøed pøíchodem 

nového léta. Nìkteøí badatelé považují rituál vynášení smrti za nejstarší jarní obøad èeského 

zvykosloví. Existují záznamy popisující zvyk z poloviny 19. století, kdy strojily odrostlé 

školaèky v Kobylí slamìný došek do ženských šatù. Nasadily jej na hùl a tuto „smrtku“ 

chodily topit do potoka Trkmance. U nìj ji odstrojily, hodily do vody a házely po ní kamením. 

Smrtka pøedstavovala symbol zimy, která uvolòuje místo jaru. Tento akt byl spojený se zpìvy 

a rùzným lomozením. V Boøeticích, Divákách a poté i v Kobylí nosily dívky smrtku 

„smr•olku“ na stromku (májce) ovìšenou rùznými papírovými øetìzy, výfuky, pentlemi 

a obrázky. Chodily po domech a dostávaly drobné peníze. U toho zpívaly:  

  Smrtná nedìla, kdes klíèky podìla, u studýnky, u lubinky.

 Èím ses utírala? Lísteèkem, lísteèkem, 

èervenéma vécama, žlutéma koláèama.

 Svaté Jiøík vstává, zemi odmykává,

 aby tráva rostla, tráva zelená, rosa studená,

 fiala, rùže, pomož nám Bože:…

Kvìtná nedìle

          Kult živého stromku a zelené ratolesti souvisel i s Pøinášením léteèka o šesté postní 

nedìli. Obchùzka dìvèat se zeleným ozdobeným stromkem (nejèastìji smrèkem) i s loutkou 

obleèenou v dìtských šatech symbolizovala zrod a svìžest jarní vegetace. Tyto tradice jsou 

charakteristickou souèástí západoslovanské kultury. Oba zvyky symbolizují nièení toho, 

co pøináší, èi pøineslo zlo a zvýraznìní a podporu toho, co pøinese dobro. 

     Tento starý zvyk pøinášet zjara do domu zelené ratolesti pøejala církev a spojila ji 

s pøipomínkou Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kdy jej zástupy lidí vítaly palmovými 

ratolestmi. Ty ve støední Evropì nahradily kvetoucí jívové vìtve, které církev toho dne 

v kostele svìtila. V Divákách prý nosívali lidé do kostela svìtit i vìtvièky klokoèí. Prùvody 

lidí nesoucí ratolesti obcházely kostel a zpívaly. Svìcené koèièky se zastrkávaly za svaté 

obrazy, pokládaly na hroby, zapékaly se do pokrmù, èi zastrkovaly do polí a sadù, aby byla 

dobrá úroda. Stavìly se vedle hromnièných svíèek a pálily se k ochranì hospodáøství 

za bouøky. 

…Darmo se zima ohlíží zpìt; jaro už nedbá a hrne se vpøed teplejšími a teplejšími vlnami. A celá 

Habrùvka (Diváky) dosvìdèila, že se zimou už nic nechce mít a do týdne, že už míní slavit neodkladnou 

slavnost Vzkøíšení. Dosvìdèila to pestrým prùvodem, za hlaholu písnì a zvonù kolem kostela 

ubírajícího se lidu. Dokázala to i bezpoèetnými ratolístkami rozkvetlých koèièek, které od nejmenšího 

až do nejstaršího v ruce nesl každý. Nebylo nikoho snad, kdo by si byl do kostela nevzal prut žlutých, 

pelem obsypaných jehnìdù jívy nebo svazeèek za oknem rozzelenalých, bøeè•anem omotaných vìtvièek 

klokoèe. Vedle svíce hromnièné budou stát posvìcené koèièky, až duše se bude louèit s tìlem, koèièkami 

budou zažehnávat bouø… Ve svatveèer prvního máje staøenka s koèièkami namoèenými ve svaté vodì 

tøíkrálové pøedstoupí ze stavení a kropit jí bude kravky i chlév, zahradu i dùm a šeptat bude za tichého 

soumraku, aby jí Bùh ochránil rodinu i statek ode všeho èastého i vìèného neštìstí. Udrobené jehnìdy 

staøeèek zanese pak na pole, aby hojné úrody dopøál dobrotivý Pán vždycky a ve všem oddanému jeho 

domu. Proto každý nesl proutek svùj. Na oltáøi posvìcení snesena byla celá nùš koèièek…                                                 

  (A. a V. Mrštíkové, Rok na vsi)

SVATÝ TÝDEN

     Oèistné obøady se vztahovaly k Zelenému ètvrtku, který byl považován za den vhodný 

pro poèátek zemìdìlských prací. V ten den panoval strach z mrtvých (v Kobylí se øíkávalo,

 že je-li v ten den mrtvý v obci, bude tam požár). Je to první den „svatého tøídenní“, který 

upomíná na Poslední veèeøi Pánì. 

      Poslední den je možno provést oèistu domácnosti  pøedvelikonoèní úklid. Zlomovým 

okamžikem je slavnostní mše, kdy naposledy zazní zvony a pak podle lidové tradice odlétají 

do Øíma.  Místo nich v tento den nastupují chlapci „klapáèi“ s øehtaèkami a hrkátky a dìlají 

co nejvìtší hluk. Skupinu chlapcù vedou vìtšinou ministranti, hrkají ve všech ulicích 

a u køížù se pomodlí Andìl Pánì. Nìkde chodívali chlapci na pøání hospodáøe zahrkat 

i do sklepa, aby tam nebyly žáby èi do pole, aby vyplašili ptáky, kteøí by sezobali zaseté obilí. 

Dnes máme Zelený ètvrtek spojený také s tradicí jezení zeleného pokrmu.

Velký pátek:

     Nejtišší den spjatý s památkou ukøižování a smrti Ježíše Krista. Den smutku. Okolo tøetí 

hodiny odpolední, v dobì, kdy Kristus dle tradice zemøel na køíži, probíhají pobožnosti 

køížové cesty. Ètou se pašije, po nichž se uctívá svatý køíž. Podle lidové tradice je to den 

dobrých i zlých nadpøirozených sil. 

     Tajuplné, divné jsou obøady na Velký pátek. Truchlivé a smutné jako den sám. Sedláci vypøahli 

od pluhù, hospodynì opustily svoje prahy, a kostel je pln tichého lidu, na jehož hlavách ponurých 

a sklonìných zdá se spoèívati všechna tíha dne…

                                                                                                   (V. a A. Mrštíkové, Rok na vsi.)

    Jako výluèný svátek jej charakterizuje Velký pátek øada zákazù a závazných obyèejù. Jeden 

z nich je zákaz hýbání se zemí známý už od 16. století (zemì je ložem Ježíše Krista), dále platil 

zákaz praní a bìlení prádla, zametání, topení do východu slunce, peèení chleba. Nesmìly se 

vynášet vìci z domu, pùjèovat ani darovat. Je to klidný den nejpøísnìjšího pùstu  postní jídlo 

(obøadní peèivo  Jídáše). V lidovém prostøedí však souvisel stejnì jako Zelený ètvrtek 

s hrkáním dìtí. Dùležitou oèistnou úlohu v tento den hraje voda, která má nejvìtší moc ještì 

pøed svítáním (obøadní umývání lidí, dobytka, náøadí) spojené s modlitbou. „Na Velkej Pátek 

se chodí do svodnice pro vodu, než slunko vynde. Bože, to jich tam bejvá a jak nìkdo zaspí, ten vypaluje 

z dìdiny, aby dospíšil, než slunko vynde. Nìkdo i vezne vodu dom a je to zdravý…“ vzpomíná na 

velkopáteèní zvykosloví v Kobylí Augusta Šebestová. Doma se pak konalo vykropování 

domu. Svìcené vìtvièky se v Kobylí strkaly v ten den do krtièincù, aby jim zabránily 

v rozrývání zemì. 

Bílá sobota: 

Den spoèinutí Krista v hrobì.

V tento svátek se rovnìž udržují rituály oèistného charakteru, které souvisely s církevním 

obøadem svìcení ohnì zavedeným v 8. století. Symbolika ohnì se vztahovala k velikonoèní 

myšlence zmrtvýchvstalého Krista, jehož zastupuje oheò, svìtlo, svíce. Lidé se bìhem dne 

pøicházejí modlit do chrámu pøed oltáø, který bývá upraven do podoby Božího hrobu. U nìj 

držívali stráž èlenové rùzných spolkù a korporací se slavnostními korouhvièkami 

a podstavníky. Pøed kostelem se zapaloval jarní oheò ze zbytkù svìcených olejù. Oharky si 

pak lidé nosili domù a umís•ovali na rùzná místa v hospodáøství, nebo• vìøili, že jim zaruèí 

ochranu. Køížky ze štìpin døeva se zastrkovaly do polí pro zajištìní úrody. Vinaøi pøinášeli ke 

svìceným ohòùm i vinohradnické kùly.  Celý obøad pak dostal název Pálení Jídáše. 

Køes•ané v ten den oèekávají zmrtvýchvstání Ježíše Krista na velikou noc ze soboty na nedìli, 

která je vyvrcholení Svatého týdne. Probíhá slavnost Vzkøíšení. V kostele se ozývá první zvo-

nìní.  Doznívá ještì øád a tradice svatého týdne. 

Boží hod velikonoèní (nedìle):

     svátek Zmrtvýchvstání Pánì, nejvìtší køes•anský svátek, den radosti. Vìøící jej svìtí 

pracovním klidem a dopoledním svìcením pokrmù na konci velkého pùstu. Svìtila se na 

tvrdo uvaøená vejce obarvená na èerveno, modro i žluto. Po mši se sešla rodina a obøadnì 

svìcené pokrmy pojídala. 

     Na Boží hod velikonoèní se soustøedilo nejvíce obøadù souvisejících se zajištìním úrody 

na polích a svìcené pokrmy v nich hrály významnou roli. Mazanec se drobil do pole, 

zakopávaly se skoøápky ze svìcených vajec a nemìlo se po nich šlapat. Obøadní bylo také 

obcházení polí s obhlídkou osetí spojené s modlitbou, kropením svìcenou vodou …

Pondìlí velikonoèní:

     Èervené pondìlí, hlavní den lidových Velikonoc. Hlavní den jarního koledování, 

obøadního šlehání pruty a obdarování  zde se mu tradiènì øíkalo šlahaèka (šlohaèka). Žíly 

zde chlapci vyrábìli z vrbového proutí, nìkde šlehali i rákoskou „fišpankou“. Životodárná 

síla zelené ratolesti pak pøešla na šlehaná dìvèata, „aby nebyla prašivá“.                                  

Pochválen buï Ježíš Kristus, tetièko, pøišel jsem k vám pro èervený vajíèko. 

Vajíèko mnì déte, nec se mnì nesmìéte. 

Bodete-li se smáti, mosíte mnì krécar dáti. 

A ve stréèko, ve tetièko, vetáhnite z vaší kapce grešlièko…    

                                                                                                      (Diváky)

Do poloviny minulého století sbírali chlapci syrová vejce, která prodávali místním 

pøekupníkùm a za utržené peníze si uspoøádali zábavu. Koledníci jezdívali na spoleèném 

voze s velkou žílou, malí chlapci chodívali po dvojicích èi trojicích se sotùrkem èi uzlíkem ze 

šátku. Velká žíla, ovázaná pentlemi od dìvèat, se jako symbol a trofej uschovala a pøipadla 

prvnímu z mládencù, který se oženil, jako pøipomínka na mládenecká léta. Pamìtníci 

vzpomínají, že døíve chlapci dostávali vajíèka barvená nejèastìji ve frižulce (výluh ze štìpin 

brazilského døeva), v cibulových slupkách, ve výluzích krepového papíru, v „genciánce“. 

Dnes se nejèastìji používají prùmyslovì vyrábìné barvy. Kraslice se zdobily vyškrabáváním 

(Borkovany) èi leptáním kyselinou (šalvostrem) a tzv. reliéfováním voskem, které patøí k jed-

né z nejstarších zdobných technik v Èechách i na Moravì. 

     Nanášení bílého èi barevného vosku se užívalo nejdéle v Boleradicích, Velkých 

Pavlovicích (zde typické obarvování v karmínovì èervené barvì a kresba èerným 

ševcovským voskem). Výjimeèné postavení v užití této techniky mají Horní Bojanovice, kde 

se dodnes takto zdobí velikonoèní kraslice v témìø každém domì. Vosková malba byla 

známa na Hustopeèsku, Velkopavlovicku i Ždánicku, dále na Valašsku, v jižních Èechách, 

východním Slovensku, na Ukrajinì a na Balkánì.  

Mgr. Šárka Seifertová, 

Mìstské muzeum a galerie Hustopeèe
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