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Ukončuje období 40denního půstu. 

Týden před Velikonocemi. 

Každý den má svůj název. 

Pro každý den platila určitá pravidla a 
zvyky. 

Název je odvozen z latinského pašije 
(utrpení). 

Slaví se na paměť utrpení  
a smrti ukřižováním 
Ježíše Krista. 



Květná neděle 

Modré pondělí 

Šedivé úterý 

Škaredá (sazometná) středa 

Zelený čtvrtek 

Velký pátek 

Bílá sobota 

Boží hod velikonoční (neděle) 

Červené pondělí (Velikonoční) 

 

 



Neděle před Božím hodem 

velikonočním. 

Světily se proutky vrby – 

kočičky. 

Větvičky se zasouvaly nad 

dveře – ochrana před 

uřknutím, pro zdraví, také 

na kraj pole do hlíny, aby 

dobře rodilo. 

Polykaly se svěcené kočičky – 

prevence před nemocemi… 



Konala se jen mše svatá, v kostele se  

vyvěšovaly modré látky. 

Nepracovalo se (od toho rčení 

Nepůjdu do práce, udělám si modré 

pondělí). 

Začínal se velký úklid. 

Dětem a studentům začínaly 

velikonoční prázdniny - vakace 



Konala se jen mše svatá. 

Uklízelo se, vymetaly se pavučiny. 

Někdy se i vybílily stěny. 



Název podle toho, že se Jidáš 

mračil na Krista. 

Nemáme se na sebe mračit, mračili 

bychom se každou další středu  

v roce. 

Uklízelo se, vymetala se pec a 

komín. 

Bílilo se stavení vápnem. 

Kydání hnoje a vyvážení na pole. 



Den přísného půstu. 

Připomínka na poslední večeři Páně. 

Jídlo se podávalo zelené (špenát, zelí) 

Zvony odlétaly do Říma – tři dny 

nezvonily. 

Chodili koledníci s hrkačkami. 

Před východem slunce se omývali lidé v 

tekoucí vodě – pevné zdraví celý rok. 



Připomínka ukřižování Ježíše Krista. 

Nesmělo se prát, hýbat se zemí ani nic 

půjčovat . 

Před východem slunce se omývali lidé v 

tekoucí vodě – pevné zdraví celý rok. 

Víra v zázračný den: 

Otevírala se země – vydávala poklady. 

Dotknutí země srpem odradilo krtky. 

 



Končil 40denní půst. 

Uhasila se všechna ohniště – zapálení 

novým, posvěceným ohněm. 

Večerní mše Zmrtvýchvstání Páně se 

zvony a velkým ohněm před kostelem. 

Večer a v noci se slavilo Kristovo 

vzkříšení. 

 



Velikonoční (Velká) neděle. 

Svěcení velikonočních pokrmů (vejce, 

mazance, beránčí maso…). 

Svěcení pole, osiva… 

Nesmělo se pracovat, uklízet, prát, 

vařit, mýt nádobí… 

Hospodář obětoval svěcené jídlo, aby 

byla dobrá úroda. 



Chodilo se koledovat – chlapci  

s pomlázkami. 

Dívky polévaly chlapce vodou. 

Nepracovalo se. 

Jako koleda se dávala vejce (různě 

zdobená – kraslice). 

U nás jde o nejvíce dodržovaný zvyk. 



Většina zvyků se nedodržuje, 

některé pouze lokálně. 

Nejrozšířenější zvyk je koledování, 

chodí chlapci i malé dívky. 

Žáci mají na Zelený čtvrtek ,Velký 

pátek a Červené pondělí je státní 

svátek. 

vejce.jpg 

http://www.hobbystranky.cz/files/files/velikonoce_svisle_vejce.jpg




Co je to Pašijový týden? 

 

Co znamená slovo pašije? 
 

Kdy začíná Pašijový týden? 

 

Vyjmenuj označení dní v Pašijovém 
týdnu? 

 

Jmenuj lidové zvyky v tomto období. 

 

 



Podle návodu zkuste uplést pomlázku. 





http://www.iencyklopedie.cz/pasijovy-

tyden/ 

http://zeny.e15.cz/clanek/bavim-

se/pasijovy-tyden-od-modreho-pondeli-po-

bozi-hod 

http://www.priseka.unas.cz/zpravodajstvi/v

elikonocni_tyden.htm 

http://www.ceske-

tradice.cz/tradice/jaro/pasijovy-tyden 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_t%

C3%BDden 

 

 

 

 

 

 

 


