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PAŠIJOVÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ OBDOBÍ 

        Pašijový týden začíná Modrým pondělím a končí o Velikonocích. Ve staveních a okolí 

se pilně uklízelo, umývala se okna, drhly se podlahy, ze všech koutů se vymetaly saze a 

pavučiny. Tento týden byl pojmenován po pašijích. Slovo pašije pochází z latinského 

“passio”, což znamená umučení. Právě v tento čas probíhalo pravidelné čtení pašijí, tedy 

vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista. Lidé si připomínali poslední týden Ježíšova života a 

hlavně Jidášovu zradu. Každý den v tomto týdnu má své jméno. 

 

1. MODRÉ PONDĚLÍ  

        Modré pondělí je ve znamení klidu a v kostelech se vyvěšovaly modré látky. 

Dříve dětem začínaly prázdniny.  

 

2. ŠEDIVÉ ÚTERÝ (ŽLUTÉ) 

        Šedivé úterý je ve znamení velkého úklidu. Poklízelo se celé stavení i jeho okolí, 

které se probouzelo ze zimního spánku. V kostele se začínaly číst pašije a zpívat 

dojemné zpěvy. Podle jednoho starého zvyku museli ti, kteří zkrachovali, nosit celý 

rok žluté klobouky. Tohoto hanlivého označení se mohli zbavit pouze v tento den. 

 

3. ŠKAREDÁ STŘEDA (SAZOMETNÁ, SMUTNÁ, ČERNÁ) 

       V tento den Jidáš provedl škaredý skutek, protože zradil Ježíše a udal ho za třicet 

stříbrných. Opět se hodně uklízelo, drhly se podlahy, leštilo se nádobí a vymetaly se 

saze z kamen a komínů. V tento den by se nikdo neměl škaredit, aby se pak nemračil 

každou středu v roce.  

 

4. ZELENÝ ČTVRTEK 

        Zelený čtvrtek je dnem naděje. Probíhal ve znamení poslední večeře Ježíše 

Krista, na kterém se kromě chleba, jedla pouze zelená jídla (zelenina a bylinky). Aby 

se nezapomnělo na Jidášovu zradu, pekly se velikonoční “Jidášky”, sladké pečivo ve 

tvaru zamotaného provazu, na kterém Jidáš ze zoufalství ukončil svůj život. Nejčastěji 

se jedly Jidášky s medem.  

        Podle dávné tradice se v tento den naposledy rozezněly kostelní zvony, které 

hned poté “odlétají do Říma” a zpět se vracejí až v Bílou sobotu. Prý zvony letí pro 

papežovo požehnání a poděkování za celoroční službu. Zvuk zvonů pak do soboty 

nahrazovaly zvuky dřevěných řehtaček a hrkaček, se kterými hlavně chlapci chodili 

vesnicemi a “zvonili” ráno, poledne i večerní klekánici. 

 

5. VELKÝ PÁTEK 

        Velký pátek je dnem smutku a připomínkou umučení Ježíše Krista na kříži. Lidé 

drželi přísný půst, nesměli jíst maso a většinou se jedla pouze čočka. Tomuto pátku se 

též říkalo “tichý” protože znovu odpočívaly, varhany nehrály a lidé se chodili modlit a 

obdivovat Boží hrob. 

        Před východem slunce lidé, a hlavně ženy a dívky, běhali k říčce nebo potoku 

aby se umyli velkopátkovou vodou, která z nich měla smýt hříchy, ochránit je před 

nemocemi a vrátit jim krásu a svěžest. 



        Jedna dávná pověst říká, že v tento čas skály a hory otevírají brány k pokladům. 

Místo, kde se má poklad hledat, prý označuje záře z trhliny ve skále nebo třpytící se 

kapradí. 

 

6. BÍLÁ SOBOTA 

      Bílá sobota je dnem ticha, kdy se nekonaly mše ani jiné svátosti. Končil 

čtyřicetidenní půst a hospodyně začaly péct velikonoční mazance a beránky.  

        Noc ze soboty na neděli se nazývá “Velká noc”, protože došlo k zmrtvýchvstání 

Páně a z jejího pojmenování pochází název Velikonoce. 

 

7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE 

        Boží hod Velikonoční neboli velikonoční neděle znamená konec pašijového 

týdne a je dnem vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Slaví se vždy první neděli 

po prvním jarním úplňku. Vrcholí přípravy na Velikonoční pondělí. Dívky zdobí  

a barví vejce a chlapci si pletou z vrbových proutků pomlázky.  

 

8. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

        Tomuto dni si taky říká červené pondělí. Je to nejčastější barva darovaného 

vejce, které si koledníci pomlázkou vyšlehají. A též je to barva symbolizující Ježíšovu 

krev, radost a nový život. 

        Podle lidové tradice je tento den nejoblíbenějším jarním dnem. Chlapci chodí  

s pomlázkou na koledu vyšlehat děvčata. Od nich pak dostávají malovaná vajíčka  

a také barevné mašle, jimiž ovazují pomlázku.  

 

9. VELIKONOČNÍ ÚTERÝ 

Tento den bývá oblíbený především u dívek, které oplácejí chlapcům šlehání 

pomlázkou a polévají je vodou. Tento zvyk má podobný symbol jako pomlázka. V 

některých krájích probíhá už v pondělí po poledni. 

 

VELIKONOČNÍ PRANOSTIKY A POVĚRY 

 

- “Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je teplé léto.” 

 

- “Vyšlehaným dívkám pomlázka přinese zdraví, mládí i sílu po celý rok a zajistí, aby 

neuschly.” 

 

- “Kdo ve čtvrtek sni pečivo s medem, toho se bude držet zdraví.” 


