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 Náš Domov 
8. ČÍSLO                                   6 Kč                                       BŘEZEN 2015 

 

VELIKONOCE   6.4.2015  

Stručná historie Velikonoc  

Velikonoce jsou svým původem svátky jara. 

Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara 

zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: 

oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z 

egyptského otroctví. 

Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly 

současný význam Kristovou smrtí a 

zmrtvýchvstáním. 

 

Židovské Velikonoce (pesach) 

Obsahem židovského svátku je oslava Boha - Zachránce (Spasitele). Židé si připomínají 

Boží záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta. Hospodin 

vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů. Na znamení Boží ochrany každá 

izraelská rodina obětovala Bohu beránka, který byl bez vady a jeho krví potřeli rám 

dveří svého domu. Izraelité takto byli uchráněni před zkázou, která kolem nich přešla 

bez povšimnutí. Odtud pochází židovský název velikonoc: "pesach" - "uchránění, 

ušetření, přejití". 

 

Křesťanské Velikonoce 

Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží záchranná iniciativa neskončila. 

Záchrana Izraelitů se stala předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, ponížení, zla 

a smrti. Bůh totiž neopustil člověka, který se od něj odvrátil a upadl tak do područí zla a 

smrti. 
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Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění v Ježíši 

Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: "Bůh zachraňuje, Bůh je spása". Ježíš sám 

zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On, 

nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou 

krev na ochranu (pasch) pro všechny. 

Ve smrti ale nezůstal. Byl vzkříšen. Otevřel tak cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt 

a vzkříšení k definitivnímu "exodu" - vyjití, "pesachu" - přejití z tohoto světa zotročení 

a smrti do světa Božího. Tato cesta je otevřena pro každého z 

nás... 

Svátek Velikonoc je oslavou a zpřítomněním naší spásy.  

Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista.  
Zdroj: http://velikonoce.vira.cz/clanky/Proc-se-slavi-Velikonoce.html 

 

Velikonoce v lidovém pojetí 

V lidovém povědomí jsou to svátky jara, začínajícího nového 

života, jejichž kořeny sahají daleko do minulosti až k 

tradičním oslavám příchodu životodárného slunce a zrození 

nového života a oslavy jarní rovnodennosti (pravděpodobný 

prapůvodce těchto oslav) a jež jsou protkány mnoha rituály a zvyky. Pohanské rituály 

jsou hluboce zakořeněné a s křesťanskými se smísily až do podoby, kterou známe my. 

Zvyky jsou především spojeny se začátkem zemědělských prací a vyháněním dobytka - 

zde není žádná spojitost s Kristem. Z takových svátků se nám dochovaly jen masopust, 

filipojakubská noc, svatý Jan Křtitel a Velikonoce. 
Zdroj: http://www.chytrazena.cz/historie-velikonoc-4690.html 

 

Stanovení data Velikonoc 

Na Nikajském koncilu r. 325 bylo rozhodnuto, že Velikonoce mají připadnout na první 

neděli po prvním jarním úplňku po jarní rovnodennosti. Jejich datum tedy kolísá mezi 

22. březnem a 25. dubnem. Nejpozdější Velikonoce byly 25. dubna v roce 1943, 

nejčasnější Velikonoce byly 22. března v roce 1818. První tabulky v českých zemích s 

výpočtem Velikonoc sestavil známý pražský hvězdář Jan Kepler. Letos připadá 

velikonoční pondělí na 24.3.2008. 

Velikonoce jsou v Čechách vyvrcholením 40 denního postního období, které přichází 

po veselém masopustu a začíná Popeleční středou.  

Neděle v době půstu mají svá zvláštní jména:  

 

1. neděle postní (Invocabit) - Černá 

Ženy oblékaly černé šátky, matky pekly v noci preclíky, aby to děti nevěděly a pak je 

věšely navléknuté na vrbovém proutku do zahrady - děti věřily že jim je nadělila liška, 

někdy také Pytlová, Pučálka nebo 1. Liščí neděle. 

 

2. neděle postní (Reminscere) - Pražná 

Pražila se obilná zrna, z nichž se připravovalo jídlo pražmo a polévka praženka, také 

Černá, Samometná. 

 

http://velikonoce.vira.cz/clanky/Proc-se-slavi-Velikonoce.html
http://www.chytrazena.cz/historie-velikonoc-4690.html
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3. neděle postní (Oculi) - Kýchavná 

Lidé si přáli navzájem, aby nekýchali, neboť věřili, že kýcháním začíná mor - zdravili 

se navzájem "Pozdrav tě Pánbůh! a Pomáhej Pánbůh!". 

 

4. neděle postní (Laetare) - Družebná 

Družba spolu se ženichem chodívala tuto neděli do domu, kam chtěli o pomlázce přijít 

na námluvy, také Družbadlná nebo Družbadlnice, Liščí, Středopostní, Růžová. 

 

5. neděle postní (Judica) - Smrtná 

Ze vsi se vynášela slaměná Smrtka (Mařena, Mořena, smrtholka, Morena, Čaramura) - 

loutka ze slámy, která se házela za vsí do potoka. 

 

6. neděle postní (Palmare) - Květná 

Také Beránková, Palmová, slavila se památka vjezdu Krista do Jeruzaléma, světí se 

kočičky - jívové proutky, nosí se " líto" (zelená ratolest zdobená barevnými fábory a 

bílými nebo barevnými skořápkami - lítečko nosívala děvčata a s přáním po domech 

zpívala: "Květná neděle, kdes tak dlouho byla...", vymetají se světnice - aby všechna 

havěť zahynula a z domu zmizela (Pryč hosti bez kostí! - švábi atd.), v některých 

krajích věří, že by měl mít tento den člověk na sobě něco nového - aby ho nepokakal 

(nebo mu neublížil) beránek. 

 

Velikonoční týden 
Poslední týden postu se nazýval Pašijový, Svatý, též Veliký. Hned po Květné neděli 

začíná v domácnostech velký úklid a přípravy na velké svátky.  

 

Pondělí  

před Velikonocemi se nazývá Modré pondělí (Modrý půndělí) - 

název je odvozen od látky, která se ten den vyvěšuje v kostele. 

  

Úterý  

se říká Šedivé (Šedivý houterý) - bylo bez zvláštních zvyků.  

 

Středa  

před Božím hodem se nazývá Sazometná středa. Tento den se 

vymetaly komíny. Někde též nazývaná Škaredá středa. Lidé se neměli mračit, jinak by 

se škaredili každou středu v roce. Je to den, kdy Jidáš zradil Krista - škaredil na něj. 

 

Čtvrtek - Zelený čtvrtek  

název je snad odvozen od zeleného mešního roucha, které se v tento den užívalo. Toho 

dne se měla jíst zelená strava (špenát, kopřivy, různé druhy zelí) aby byl člověk celý rok 

zdravý. Naposledy zazní kostelní zvony, pak umlknou až do Bílé soboty, protože 

"odlétají" do Říma. Místo zvonů se ozývají klapačky a řehtačky. Ze země se rámusem 

vyhánějí zlé síly, které moří mladé osení. Děti s velkým nadšením procházely krajem s 

nejrůznějšími klapačkami a řehtačkami, s pojízdnými drnčícími trakaři - magickými 
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napodobeninami pluhů. Lidé se omývali rosou nebo v potoce, pojídali pečivo pomazané 

medem, tzv. jidášky. Při mši na Zelený čtvrtek omýval biskup a řeholní představení 

nohy 12 starcům, stejně jako Kristus apoštolům při Poslední večeři.  

 

Pátek - Velký pátek (Bolestný, Tichý) 

je dnem hlubokého smutku.V noci ze čtvrtka na pátek je Ježíš vyslýchán, v pátek pak 

odsouzen ke smrti na kříži a ukřižován. Nekonala se mše a při bohoslužbě se pouze 

četly texty a zpěvy. V kostelech se upravoval "Boží hrob", předváděly se pašijové hry. 

Procházela se křížová cesta na památku Ježíšova utrpení a bolesti. Tento den lidé 

vstávali před východem slunce, aby se omytím v potoce či řece uchránili nemocí a 

bolestí. Věřilo se, že se země otevírá, aby vydala poklady. Ten den se podle pověsti 

otevíral i památný Blaník. Byl to den bez práce, nepilo se mléko, nejedla se vejce, 

kuřáci nekouřili, chlapci vrkali a klepali ve tři hodiny odpoledne. Tento den se nesmělo 

prát, neboť pradleny říkaly že by namáčely prádlo do Kristovy krve - velký pátek je 

svátkem vody.  

 

Sobota - Bílá sobota 

Posledním postním dnem byla Bílá sobota (Veliká, Provodní), kdy bylo Ježíšovo tělo 

sejmuto z kříže a uloženo do skalního hrobu. Po stránce liturgické se tento den konala 

jen noční bohoslužba - tzv. vigilie (bdění). Dopoledne se před kostelem pálil a světil 

oheň (pálení Jidáše), který si hospodyně odnášely na polínku domů, chlapci naposledy 

hrkali s koledou. Večer všichni v kostele vítali Krista, jenž vstal z mrtvých. Z "Božího 

hrobu" se vyzvedla monstrance s Nejsvětější svátostí a Kristova socha nebo obraz, které 

se nesly ve slavném průvodu vzkříšení. Vrcholí velikonoční slavnosti - vigilie. Přichází 

Veliká noc, po níž vznikl název celých svátků, při níž se oslavuje Zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista. Zvony se vracejí z Říma.  

 

Neděle - Boží hod velikonoční  

1. neděli velikonoční se světily velikonoční pokrmy - beránek, mazanec, chléb, vejce a 

víno, které měly připravit po dlouhém půstu tělo na návrat k tučnější stravě. Kdokoli 

přišel do stavení, musel dostat kus posvěceného pokrmu. Jedla se velikonoční nádivka, 

skopové a jehněčí maso a holoubata, předem posvěcená v kostele. Den vzkříšení Ježíše 

Krista. 

 

Pondělí - Velikonoční pondělí 

O Velikonočním pondělí, zvaném také Červené (podle darování červeného vejce), 

Mrskaný pondělek, Pomlázkové hody se nekonaly liturgické úkony, chodilo se však na 

pomlázku, původně ještě pohanský magický obřad k zajištění plodnosti a zdraví, jehož 

se účastnili dospělí - muži z žen čerstvými metlami (pomlázkami) vyháněli nemoci a 

polévali je mocnou živou vodou - za tuto službu se jim ženy odměňovaly zdobenými 

vejci jako příslibem skrytého, budoucího života. Někteří odborníci se domnívají, že 

šlehání a polévání žen je vlastně symbolickým aktem oplodnění. Později se stal tento 

den hlavně zábavou pro děti, mládež ale i dospělé.  

 



[Náš Domov] Stránka 5 

 

Bílá neděle 

První neděle po Velikonocích se nazývá Bílá neděle - Provodní (také vodsprovody, 

probůdky, prabůdky - etymologický slovník tvrdí že se tento den konaly průvody 

novokřtěnců ke kostelu, nebo pojmenování souvisí s vynášením - vyprovázením 

Mořeny - zimy). Toho dne novokřtěnci naposledy nosili bílý šat. Neděle je často den 

prvního svatého přijímání. 

 

Hod Boží svatodušní  

Sedmou nedělí po Velikonocích, nazývanou Hod Boží svatodušní - Seslání Ducha 

svatého, začínají letnice. 
Zdroj: http://terapie.as4u.cz/cs/vyznamne-dny/velikonoce/historie-a-zvyky-velikonoc.html 

                                                                                      

 

 

 

 

Velikonoční výrobky klientky z II. oddělení 

Noví spolubydlící (únor)        Kulatiny (březen) 

Manželé Jedličkovi                                                           Koseková Zdeňka 

Hnízdilová Dagmar                                                          Nejtek Josef 

Sýkora Josef                                                                     Prošková Květa 

Heřmanová Miloslava        

Růžička Bohuslav                                                           

Kohout Milan                        

Šemberová Vlasta 

                                                                      

http://terapie.as4u.cz/cs/vyznamne-dny/velikonoce/historie-a-zvyky-velikonoc.html
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____________________________________________________________ 

Opustili nás (únor) 

                   Kubrychtová Božena                        Kobíková Jana 

                     Reisserová Jaromíra                          Dratovník Bořivoj 

                     Žáková Jiřina                                   Bartůněk Bohuslav 

                     Janota Ladislav                                Michálková Jaroslava 

                                  

Kultura 

Připravujeme 
Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko. Své výrobky mohou klienti 

odevzdávat aktivizačním pracovnicím do 30.3.2015. 

 

Účast na Velikonoční výstavě prací a výrobků sociálních služeb dne 

25.3.2015. 

 

27.3.2015 prodejní výstava velikonočních výrobků klientů Domova 

 

Noc s Andersenem – 27.3.2015 Městská knihovna Sedlčany 

 

Skupinové čtení 

Již tradičně budou do Domova přicházet, po celý měsíc březen, knihovnice 

s Městské knihovny v Sedlčanech. Termíny čtení: 

11.3.2015 v 9:30 hod, IV. oddělení 

17.3.2015 v 9:30 hod, II. oddělení 

18.3.2015 v 9:30 hod, I. oddělení 

24.3.2015 v 9:30 hod, III. oddělení 

 

Povedlo se 
27.2.2014 Divadlo Slunečnice – 

hudební vystoupení 



[Náš Domov] Stránka 7 

 

Profesionální soubor Divadlo Slunečnice je z Brna. Na divadelní a 

především hudební scéně se objevují již 7 let. 

 

2.3.2015 Turnaj v kartách 

 
 

  

 

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 

Ve stovkách veřejných knihoven budou celý měsíc propagovat čtenářství a služby, 

které zahrnují mnohem více než tradiční půjčování knih. Akci Březen - měsíc 

čtenářů připravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Bude se 

během ní hledat Čtenář roku 2015, uskuteční se 16. ročník soutěže o nejlepší 

webové stránky knihoven Biblioweb a vyvrcholením bude již patnáctá Noc s 

Andersenem, která letos připadla na 27. března. Cílem kampaně je propojit čtenáře, 

organizace a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím ke společné 

propagaci četby a knihoven. Noc s Andersenem se koná v českých knihovnách vždy u 

příležitosti výročí narození slavného pohádkáře, které připadá na 2. dubna.  

Zdroj:http://m.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/ve-stovkach-knihoven-zacina-brezen-mesic-ctenaru/1187195?utm_source=rss&utm_medium=feed 

 

 

Historie měsíce knihy/čtenářů 

První ročník Měsíce knihy se konal v roce 1955. Akce Měsíc knihy měla být 

manifestací ve službách komunistické doktríny. Cílem bylo působit především na 

vybrané skupiny obyvatel, u kterých bylo možné předpokládat ideologický růst. Po 

sametové revoluci v roce 1989 přestal být Měsíc knihy oficiálně řízenou akcí. Český 

svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky v několika posledních 

letech také organizoval akci nesoucí název Březen – měsíc internetu a v roce 2010 byl 

vyhlášen nultý ročník akce Březen – měsíc čtenářů 

Zdroj: http://wiki.knihovna.cz/index.php/B%C5%99ezen_-_m%C4%9Bs%C3%ADc_knihy 
 

http://m.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/ve-stovkach-knihoven-zacina-brezen-mesic-ctenaru/1187195?utm_source=rss&utm_medium=feed
http://wiki.knihovna.cz/index.php/B%C5%99ezen_-_m%C4%9Bs%C3%ADc_knihy
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Připomínáček 
OTVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY V DOMOVĚ SEDLČANY 

PONDĚLÍ       9:30 -11:00 hod (počítačový kurz) 

ÚTERÝ           9:30 – 11:00 hod (trénování paměti) 

ČTVRTEK      9:30 – 11:00 

NEBO DLE DOHODY KLIENTŮ A AKTIVIZAČNÍCH PRACOVNIC 

 

 

OTVÍRACÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY SEDLČANY 

 

Pondělí 9:00 - 18:00 

Úterý 9:00 - 18:00 ! 

Středa 9:00 - 18:00 

Čtvrtek Z A V Ř E N O 

Pátek 9:00 - 20:00 ! 

Sobota 9:00 - 12:00 

 

Kapitána Jaroše 482                                        Tel:     (+420) 318 821 186    
264 01 Sedlčany 
 

 

KORIDOR 
Stavba byla předána 12.3.2015. Od 16.3.2015 bude započato bourání 

starého koridoru a stavba nového. Prosíme klienty, aby dodržovali 

bezpečnost a na stavbu nevstupovali. Stravování všech klientů se přesune 

na malé jídelny. 

 

DOPRAVA KLIENTŮ K LÉKAŘI/SOUKROMÉ ÚČELY – FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 

Doprava k lékaři a za účelem soukromých cest (autem Domova Sedlčany) 
bude po dobu stavby koridoru omezena. Vždy je nutné předem se domluvit 
s vedoucí sociálního úseku. 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ JARNÍ DNY 
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