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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v letošním roce, ostatně jako každý rok,
bych Vám chtěla popřát hodně zdraví,
lásky,
štěstí,
rodinné
pohody
a
samozřejmě dobré nálady.
Vždyť
velikonoční svátky jsou svátky jara, radosti
a příjemného očekávání. Vše se v přírodě
probouzí
a svěží vůni jara nasáváme do
plic plnými doušky a po dlouhé zimě jsme
lačni každého pohledu na jarní květinu,
zpěv ptáčka, svěží lístky pučícího
stromoví. Buďte vnímaví
k těmto
projevům jara, jen tak můžete vychutnat
tuto nádheru!
Ing. Salome Sýkorová, starostka

Velikonoce a pranostiky
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý – dělá se rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě
nouze o vodu.
Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo.
Omrzne-li
na
Velký
pátek
stromový
květ,nebude ten rok ovoce.
Na Boží-li hody prší, sucho úrodu vysuší.

Velikonoční zvyky v jiných zemích
Evropská kultura se vyvíjela ze společenských a
sociálních základů, ale přesto si každý národ vytvářel
jakousi vlastní variantu svátků, v nichž se zrcadlily
specifické tradice, obyčeje a zvyky.
Dánsko
Je zvykem vyzdobit dům jarními kyticemi a žlutými
vajíčky. Děti dostávají čokoládového zajíčka a
vajíčka.
Anglie, Malta
Na Zelený čtvrtek se zde rozdávají almužny. Chudí a staří lidé si vzájemně
myjí nohy.
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Anglie,Austrálie
Tradičním občerstvením jsou sladké chlebíčky se skořicí a rozinkami, na povrchu je z cukrové polevy bílý kříž –
symbol utrpení Krista.
Portugalsko
Zde se tradičně peče koláč z kynutého těsta, uvnitř je vajíčko ve skořápce uvařené natvrdo.
Španělsko, Mexiko
Konají se zde křížová procesí. Jedná se asi o 30 zastavení znázorňující utrpení Krista.
Řecko
Po slavnostní mši Vzkříšení Krista si lidé odnášejí z neosvětleného kostela zapálené svíce. Doma je zvykem pak jíst
mazanec, placičky a červená vajíčka.
Švédsko, Finsko
Stejně tak jako u nás i v těchto zemích nosí lidé o Květné neděli do kostelů na požehnání větvičky kočiček, které
pak doma uchovávají ve vázách a věří, že do domu přinesou požehnání.
Na Zelený čtvrtek nebo Velikonoční neděli je zvykem, že se děti převlékají za staré ženy, které pokládají za
domovní dveře vlastnoručně zhotovené dopisy a za to dostávají různé sladkosti. Vznik tohoto poněkud podivného
zvyku se traduje od středověku, kdy lidi obcházela hrůza ze starých čarodějnic a jejich ničivé moci. Měli strach, že
by jim mohly zabít dobytek, proto před nimi zamykali stáje, vrata, rozdělávali ohně a stříleli do vzduchu.

Kde se vzala radost Velikonoc?
Na první pohled si smrt a radost odporují. Stačí číst nápisy na hrobech. Většina z nich vede k smutku, slzám: „Zde
odpočívá smrtí nemilosrdně skosen M.M.“ Existují ale nápisy, které vzbudí úsměv, až veselost. Jako třeba na náhrobcích ve
Španělsku:
„Tady odpočívá P.J., dobrý manžel, dobrý otec, špatný elektrikář.“
„Nyní jsi již s Bohem. Bože, dej si pozor na své křeslo.“
„Tady odpočívá moje milovaná manželka. Pane Bože, přijmi ji se stejnou radostí, s jakou já Ti ji posílám.“
Smrt a radost si tedy nemusí odporovat. Velikonoce jsou tím bodem, kde se dokonce setkává smrt s radostí. K radosti
křesťanských Velikonoc hrob nevyhnutně patří. Ten prázdný, Ježíšův s nápisem: „tady odpočívá přemožena smrt.“ Ano hrob, do
kterého pochovali mrtvé tělo Krista, v to velikonoční ráno zeje prázdnotou! To je ta radost, z které
plyne i radost letošních Velikonoc. Ježíšovo zmrtvýchvstání otevřelo i nám bezpečnou cestu k životu, který smrtí neskončí.
Všichni víme, že pravá radost není levná. Něco nás stojí vydařená dovolená, oslava narozenin, výhled z Pradědu. I radost
Velikonoc je poctivě zasloužena. Stála život jednoho z lidí, ba více. Stála život Božího syna.
Jakou radost hledám o Velikonocích: není to jen levná radost, která nemá trvání?
Mimochodem, náš velikonoční zvyk polévání a šlehání děvčat má prý původ v rozhánění těch, kteří si na náměstích
Jeruzaléma povídali o tom co se stalo s Ježíšem. Že vstal z hrobu a že ho viděli živého. V Bibli čteme, že vojákům, kteří hrob hlídali,
dali peníze, aby říkali, že Ježíšovo tělo učedníci odnesli. Je dobré znát odkud plyne radost Velikonoc.
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.
Více o Velikonocích naleznete na: www.vira.cz
Přejeme všem lidem dobré vůle, ať nám okrajové radosti tradic nezastíní tu podstatnou: Pravá radost je zasloužena... v případě
Velikonoc obětí Ježíše. Hledat radost levně, bez námahy k radosti nevede. Protože za nic nestojí, co nás nic nestojí.
Radostné a požehnané Velikonoce vyprošují Marcel Krajzl farář
a jáhen Klement Rečlo
Bohoslužby o velikonocích:
Zelený čtvrtek - 18.00 h
Velký pátek - obřady budou v Lichnově v 18.00 h
Bílá sobota - 20.00 h
Velikonoční neděle - 11.00 h

Poděkování všem, kteří se podílejí na tvorbě našeho periodika – Zpravodaj vychází pravidelně každý sudý měsíc
v posledním týdnu ZDARMA -do 15. dne 2.4.6.8.10.12. měsíce lze podávat návrhy na příspěvky v tištěné podobě do
kanceláře OÚ Zátor, nebo elektronicky na e-mail: obec@zator.cz inzerce- po dohodě za úplatu –informace o obci Zátor na
webových stránkách : www.zator.cz

