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VELIKONOČNÍ TRADICE A ZVYKY

Velikonoce jsou společně s Vánocemi 
nejvýznamnější ze svátků. 
Již samotný název odvozený od události Velké 
noci, tedy události zaznamenané evangelisty 
jako noc, ve které byl Ježíš po ukřižování 
vysvobozen z pozemské smrti. Tato pro člověka 
nepředstavitelná skutečnost se stala pro křesťany 
zásadní událostí. Nejen událost vzkříšení Ježíše 
Krista, ale i původní oslavy, které byly v tyto 
dny Izraelity slaveny, což byl jejich odchod  
z Egyptského otroctví, jsou spojeny s oslavou 
Velikonoc.
Naše soudobé Velikonoce jsou doplněné mnoha 
tradicemi a zvyky, které vznikly v průběhu 
času a dnes, bychom mohli říci, že je známe 
od nepaměti. Než se však velikonoční svátky 
přiblíží, předchází jim doba čtyřicetidenního 
postního období, které začíná Popeleční středou, 
té předchází více ve společnosti známá událost 
„Masopust“, v některých oblastech má název 
„Karneval“. Čtyřicet dnů bylo období, kdy Ježíš 
pobýval sám na poušti. Návrat a vítání Ježíše 
z pouště je symbolizováno Květnou nedělí  
a palmovými ratolestmi, kterými jej vítali.  
Pro následující dny se také používají názvy:
Škaredá středa – připomínka toho, že Jidáš 
Iškariotský v tento den zradil Ježíše Krista. Začíná 
doba pečení jidášů, které se jedí další den ráno. 
Provádí se vymetání komínů a obrazně zlých sil, 
dále také opalování polínek, z nichž se vyrábí 
křížky,
Zelený čtvrtek – je připomínkou poslední večeře 
Páně. Také je to poslední den, kdy zvoní kostelní 
zvony. Poté zvony umlknou a nahrazují je různé 
klapačky a řehtačky. To je na znamení smutku od 
Zeleného čtvrtka až do Bílé soboty.

Velký pátek – připomínka ukřižování Ježíše Krista, 
který je pro křesťany dnem přísného půstu. Probíhají 
velkopáteční obřady. Pro křesťany je dnem ztišení 
a modliteb. V lidových pověstech je tento den je 
spojován s různými příběhy o pokladech a otevírání 
hor. Uvedené pověsti měly snad význam tohoto 
dne umocnit, ale nic z těchto pověstí nesouvisí se 
skutečným významem dne v křesťanské tradici.
Bílá sobota – tento den v podvečer zpravidla po 
západu Slunce začíná Velikonoční vigilie, největší 
slavnost církevního roku. Začíná svěcením ohně, 
rozsvěcení velikonoční svíce tzv. paškál. Ukončením 
této slavnosti je konec půstu a na závěr se rozezní 
zvony oznamující onu Velkou noc. Na některých 
místech je v tento den zvykem, že se v příbytcích  
a domech vymetá dům novým koštětem a podobné 
zvyky spojené i se zajištěním dobré úrody,
Boží hod velikonoční – oslava Kristova vzkříšení, je 
spojeno se svěcením velikonočních pokrmů. Je první 
den hodování po čtyřicetidenním půstu, v některých 
oblastech se konají velikonoční jízdy na koních.
Velikonoční pondělí (Červené pondělí) – je již 
světským dnem, který známe jako den pomlázky  
a koledování.

Oslavy probíhají po celý týden a nazývají se 
velikonočním oktávem.
To že zvony byly na zelený čtvrtek nahrazeny 
řehtačkami a klapači je v lidové tradici na mnoha 
místech symbolizuje to, že lidé pomocí řehtání  
a klapání symbolicky vyháněli Jidáše Iškariotského, 
který spasitele Ježíše Krista za třicet stříbrných zradil. 
Na Zelený čtvrtek proto chlapci chodí s řehtačkami 
a klapačkami. Poprvé se chodí odpoledne na Zelený 
čtvrtek, naposledy pak na Bílou sobotu ráno. Bývalo 
přitom tradicí projít celou vesnici a pomodlit se  
u každého křížku. 
Tradiční velikonoční aktivity, které jsou mezi lidmi 

VĚŘIT BOHU ZNAMENÁ SPOLEHNOUT SE NA TO, V CO DOUFÁME A BÝT SI JISTÍ TÍM, CO NEVIDÍME
Žid. 11,1

Milí čtenáři,
V prvním čísle tohoto roku Vám opět nabízíme, jak doufáme, příjemné čtení, úvahy a zamyšlení, 
pozvánky a informace o dění v našich farnostech. Těší nás, že se připojujete k vytváření Fainu svými 
podněty i články. Děkujeme za vaše názory.



velice populární i v dnešní době, samozřejmě zahrnují pečení velikonočních beránků, jidášů a mazanců.
Jedním z nejvíce známých obrazů těchto svátků jsou velikonoční vajíčka. Je to tím, že již od nepaměti byla 
vejce považována za symbol zrození, plodnosti, úrody a nového života. Tuto symboliku později přejaly  
i další národy, a proto dnes mezi nejoblíbenější velikonoční tradice patří právě malování kraslic.
Mezi oblíbené velikonoční zvyky, které se na našem území praktikují již velice dlouho, patří pletení 
pomlázek. Na Velikonoční pondělí (od rozednění do pravého poledne) pak chlapci tradičně vyrážejí na 
koledu, obcházejí jednotlivá stavení a šlehají děvčata, aby byla zdravá, pilná a veselá po celý příští rok.
Tradice, které jsou s Velikonocemi spojené jsou na mnohých místech odlišné a mají svou historickou  
a společenskou hodnotu. Je jen na lidech, aby se i nadále uchovaly. 
Křesťané se modlí, aby poselství Velikonoc spojené se vzkříšením Ježíše bylo nadějí i pro Tebe.  

MaB

TAJEMSTVÍ VELIKONOC
Čtyřicetidenní postní doba, ve které jsme měli možnost připravit se na nadcházející svátky, pomalu končí. 
Ti, kteří tak dělali, často slyšeli slova odříkání. Vyznávali se ze svých slabostí, z hlouposti, nevěrnosti, 
strachu, hněvu, smyslnosti a pýchy, uvědomovali si, jak často klesají pod svým břemenem křivd, strádání, 
nemocí, konfliktů a krizí. Jak často jsou opředeni duchem lži a předstírání, který je v okamžicích slabosti  
a utrpení svádí k sebeospravedlňovávání a k obviňování druhých.
Neděláme to proto, abychom se sami ponížili nebo znemožnili, ale naopak, abychom s lítostí z bezmoci 
a s pokorou naše slabosti odevzdali Pánu Ježíši, který se za nás obětoval a odhodlaně nesl náš kříž až na 
Golgotu.
Vnímáme-li modlitby křížové cesty duchapřítomně, nemůže naše srdce zůstat zatvrzelé. Vždyť On za nás 
trpěl a za nás zemřel na Kříži. On jediný byl vzkříšen, vstoupil na nebesa ke svému Otci. Seslal nám Ducha 
Svatého, aby nám byl nablízku, byl naší silou a útěchou ve chvílích utrpení, odmítnutí a opuštěnosti.
Věříme-li v Pána Ježíše, v Jeho utrpení a hlavně ve Zmrtvýchvstání, věříme ve vítězství nad hříchem  
a prostoupí nás velká radost a naděje na setkání s Ním ve věčném životě.  

VeS

POUTNÍ MÍSTO
Mile rád bych se s vámi podělil o jedno velmi zajímavé novodobé poutní místo. Měl jsem možnost ho navštívit 
s poutí mužů slavkovského děkanátu. Nachází se v nadmořské výšce 635 
m nad mořem na polské hranici na řece Divoké Orlici v oblasti Sudet  
v Orlických horách. Dříve se obec jmenovala Bárnwald, už v 16 století tu stával 
dřevěný kostelík. V průběhu 17. století byl na kopci postaven barokní kostel  
v italském slohu. Pořádali se tu poutě k milostné soše panny Marie 
Nanebevzetí, také u kostela vytryskl zázračný pramen a dokonce tu vznikly 
i lázně. Bohužel dějiny pro toto poutní místo po roce 1945 nebyli dobré. 
Ruský opilý voják namířil na věž protitankovou střelu, zapálil střechu a ta 
shořela. Než obyvatelé, většinou německé národnosti, opravili střechu, 
byli vysídleni. V roce 1957 spadla promáčená klenba. Kvůli nedostatku finančních zdrojů byl kostel 
zanechán svému osudu. Doposud nevíte, o který kostel jde?
Tak já vám to řeknu. Jedná se o kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, který povstal z trosek. Díky 
mons. Josefu Suchárovi a jeho nadaci Neratov. 15 srpna 1990 tu obnovuje poutní mše a zároveň tomuto 
místu vdechuje nový život s hendikepovanými lidmi. Kostel je velmi strohý až hrubý, má skleněnou střechu 
ve tvaru kříže. Pro mne je výjimečný tím, že je to kostel smíření. Přežil dobu fašismu i komunismu. A zve 
nás k novým začátkům!
Co víc dodat?  Je zde možnost strávit několik dní v krásné nedotčené přírodě, s dobrým poutním pivem 
a dobrým jídlem, které pro vás připraví právě tito hendikepovaní lidé. Je tu možnost prozkoumat bývalé 
opevnění československé armády, procházkami po Orlických horách. Taky tam pořádají různé kulturní 
akce. A já se tam rád někdy zase vydám, je tam totiž cítit Víra, Láska a Naděje.   

Antonín



Svatá Barbora a svatá Kateřina Alexandrijská
U nás ve Chvalkovicích už druhým rokem s přestávkami opravujeme v našem kostele oltářní prostor. 
Oprava začala restaurováním poškozeného obrazu apoštola svatého Bartoloměje, který je patronem naší 
farnosti. Dočtete se o něm v evangeliích. V roce 2021 se pokračovalo čištěním celé oltářní architektury, aby 
se mohla v roce 2022 celá restaurovat a přivést do stavu, jak vypadala v původní podobě. Poslední etapou 
bude totéž provést se sochami dvou žen v nadživotní velikosti, které tvoří s oltářem jeden celek. Každá 
je z jedné strany oltáře a jejich gesta vyjadřují 
mučednictví jejich životů a věrnost Kristu a tedy 
křesťanské víře. Přibližme si tyto dvě světice. 
Na pravé straně oltáře vidíme ženu, která stojí  
u stavby, jež znázorňuje kruhovitou věž se třemi 
okny v různých podlažích a v ruce drží meč. Tato 
kompozice ukazuje svatou Barboru stojící u věže, 
ve které byla vězněna a meč ukazuje, jak byla 
zabita. Co o této světici víme?  Žila ve městě 
Nikomédie, dnešním Izmitu nedaleko Istanbulu. 
Byla jedinou dcerou Dioskora, který byl  římským 
guvernérem této oblasti. Byla krásná a moudrá  
a otec jí zajistil nejlepší vzdělání. Už v jejich 
třinácti letech se objevili první nápadníci 
s žádosti o její ruku. Ona však tajně navštěvovala 
skupinu mladých křesťanů, kteří se scházeli 
ilegálně, protože v římské říši bylo křesťanství 
krutě pronásledováno. V tu dobu byla ještě 
římská říše pod vlivem pohanství s množstvím 
různých božstev, jak to v té době bylo po celém 
světě. U mladých křesťanů tedy našla víru v Ježíše 
Krista a toužila po křtu a vytrvale odmítala 
otcův nátlak, aby se víry vzdala. Její chování 
samozřejmě nemohlo ujít jejímu otci, který 
byl jako většina tehdejší populace fanatickým 
odpůrcem křesťanství. Otec Dioskoros tedy 
uvěznil svou dceru ve věži, se záměrem, aby ji 
znemožnil scházet se s křesťany. Obsluhovat ji mohla pouze jedna vybraná služebná. Samota ale působila 
na Barboru tak, že měla mnoho času na meditace a rozjímání nad tím, co načerpala od křesťanů a vytrvale 
odmítala otcův nátlak, aby se víry vzdala. Z historických pramenů  se dovídáme, že její touha po křtu  
a svatém přijímání jí byla splněna zázračným působením anděla, který ji svaté přijímání podal. Když Barbora 
neustoupila otcovu nátlaku, on sám ji obžaloval u římského prefekta Marciána. Ten nařídil mučení,  aby  
změnila postoj. Prefekt nařídil bičování pruty, následovaly mučící nástroje a nakonec pálení pochodněmi. 
Potom ji odnesli do vězení. V noci ji v cele navštívil Ježíš, který ji rány zázračně zhojil. Příští den proces 
pokračoval na Marcianův rozkaz. Když Barboru přivedli před prefekta, ten po ní žádal, aby se před celým 
velkým shromážděním vzdala víry. Ona ovšem vydala znovu svědectví o své víře a svým postojem dokonce 
mnohým lidem pomohla najít cestu ke Kristu. Následovalo další  strašné mučení, až nakonec sám otec 
Dioskoros ji odvlekl na místo poprav a tam jí sám uťal hlavu. Zda to byla jeho krutost, nebo soucit s trpící 
dcerou a chtěl ukončit její strádání se můžeme jen dohadovat. Je patronkou horníků, tunelářů, pracovníků 
s výbušninami – sama žila v tmavé věži. V mnoha zemích jsou na začátku a na konci tunelů její sochy nebo 
obrazy. Je také patronkou umírajících, za které se v jejich nejtěžší chvíli přimlouvá k Bohu. Na její svátek 
si mnoho z nás stříhá větvičky z třešní nebo jabloní a ty ve vodě vykvetou v době vánoc, narození Ježíše. 
Pupeny a květy jsou symbolem nového života. Byla umučena v roce 306.



Na levé straně oltáře je rovněž žena, která má u nohou opřené rozpadlé loukoťové kolo a v ruce drží 
krátký římský meč. Je to svatá Kateřina Alexandrijská. Je symbolem čistého nezkaženého mládí. Vynikala 
dary ducha, znala pohanskou filozofii, křesťanskou nauku, byla odvážná a statečná. Byla ze vznešeného 
rodu tamějšího krále Kosty. Byla vzdělaná a velmi krásná. Oba její rodiče ji záhy zemřeli a tak žila v paláci 
jen se služebnictvem. Do křesťanství ji zasvětil jeden mnich, který žil v její blízkosti. Odmítala všechny 
nápadníky. Ze začátku pro svou pýchu, později proto, že se rozhodla zasvětit život Kristu. Když pobýval 
římský císař v Egyptě v Alexandrii, dokonce mu řekla, že 
ty veliké oslavy všem možným bohům, které pořádal, 
jsou nesmysl, že největší bůh může být jenom jeden. 
Řekla, že jen jedna bytost může být nejvyšší. Zároveň 
mu vytkla jeho zaujatost proti křesťanům, které se snaží 
likvidovat. Císaře Maximiana zdržovalo od potrestání 
Kateřiny její velký půvab a také odvaha a výřečnost. 
Rozhodl se, že ji veřejně poníží a usvědčí z jejího omylu 
žít křesťanství. Povolal tedy padesát filozofů, kteří s ní 
měli diskutovat a měli změnit její přesvědčení. Výsledek 
byl ten, že Kateřininými slovy byli poraženi a někteří 
dokonce přijali víru. Císař dal Kateřinu zbičovat pruty  
a uvrhl ji do vězení. Ve vězení ji navštěvovalo hodně lidí 
a někteří i přijali víru. Byla mezi nimi i manželka císaře, 
která přijala křest. Maximian vymyslel mučící nástroj, na 
kterém měl být ukončen Kateřinin život. Nechal vyrobit 
stroj, který měl čtyři kola s hroty a ty měly rozdrtit 
Kateřinino tělo za účasti spousty diváků. Když byla 
Kateřina přivázaná ke kolům a stroj se dal do pohybu, 
kola se rozpadla, provazy se uvolnily a Kateřina byla 
volná. Císař ihned nařídil dívce setnout hlavu. Později 
byly její ostatky přeneseny do kláštera na Sinaji. Jeden 
z mnichů odnesl část ostatků do Rouenu ve Francii. 
Odtud získal čtyři částky ostatků náš císař Karel IV. Od 
té doby máme ve svatovítské katedrále tyto její ostatky. 
Jako vděk za to, že vyhrál bitvu u Modeny zbudoval na její počest a jako projev vděčnosti na Karlštejně 
kapli, která je zasvěcena svaté Kateřině Alexandrijské.  A. Grün přirovnává, že kolo může být i symbolem 
kola smrti a zlomené znamená osvobození z připoutání k němu. Proto je Kateřina hojně vzývána v hodině 
smrti. Je patronkou studentů a pedagogů, pro její pomoc při řešení problémů spojených s učením. Svatá 
Kateřina byla umučena v roce 305 ve věku osmnácti let. Obě naše světice zemřeli ve stejnou dobu za vlády 
téhož císaře mučednickou smrtí. Jedna ve východní části jeho říše, druhá na jihu jeho říše. Obě mladičké 
a věrné své víře. Zde také vidíme, že každý násilnický režim v kteroukoliv dobu, působí jenom zlo. Za 
necelých deset let po jejich smrti byla v roce 313 za vlády nového císaře Konstantina, konečně křesťanům 
zaručena náboženská svoboda.
Zajímavá historie? Ne! Mučednictví je prostoupeno celými dějinami,  všemi zeměmi a kontinenty až 
do dnešních dnů. I české nebe má spoustu mučedníků, vzpomeňme jen namátkou napříč dějinami. 
Svatý Václav, svatá Ludmila, kardinál Beran, kněz Josef Toufar. Posledně jmenovaný byl umučen v době 
komunismu ve vykonstruovaném procesu ve druhé polovině dvacátého století! Na světě umírá ročně 
několik tisíc křesťanů pro svou víru. Jak je to možné? Každý diktátorský režim nese sebou krev a smrt 
mučedníků. Kontinuita. Na jedné straně kontinuita zla a na druhé straně kontinuita Krista Emanuele, tedy 
Boha s námi.  Ježíš to říkal už v době svého působení zde na zemi a krásně to zaznamenal evangelista 
Matouš ve 24 kapitole, verše 6 - 13. Kdo máte doma bibli určitě, si to přečtěte.
Naši předkové volili dobře. Máme na očích krásné vzory odvahy a věrnosti. Kéž nám tyto světice pomáhají 
v našich životech! Čerpáno volně od Daniela Dehnera a Jana Chlumského. 

JiS



BOHOSLUŽBY O SVATÉM TÝDNU 2022

10. 4. Květná neděle:  
   8:15 N. Hvězdlice
   9:30 Chvalkovice
   10:45 Nemochovice
   11:00 Brankovice

12. 4. Úterý Sv. týdne:  
   18:00 N. Hvězdlice

13. 4. Středa Sv. týdne:  
   17:00 Chvalkovice

14. 4. Zelený čtvrtek:   
   9:00 Brno – katedrála /Missa chrismatis/
   18:30 Brankovice /Mše sv. na památku Poslední večeře Páně/

15. 4. Velký pátek: 
   15:00 Brankovice /Památka na Umučení Páně/
   15:00 Chvalkovice /křížová cesta/
    16:00 N. Hvězdlice /křížová cesta/

16. 4. Bílá sobota: 
   7:00 Brankovice /ranní chvály/
   19:30 Brankovice /Vigilie Zmrtvýchvstání Páně/ + agapé na faře

17. 4. Neděle Zmrtvýchvstání:  
S žehnáním velikokončních pokrmů
   8:15 N. Hvězdlice
   9:30  Chvalkovice
   11:00  Brankovice

18. 4. Velikonoční pondělí:  
   8:15 N. Hvězdlice
   9:30 Nemochovice
   11:00  Brankovice

Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje ...
abych přinášel naději tam, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde je tma.

sv. František z Assisi



STRUČNÁ STATISTIKA FARNOSTÍ V LETECH 2017 - 2021

AKCE

Brankovice: Křty:  2 – 5 – 1 – 3 – 5 = celkem 16
  Svatby:  1 – 0 – 1 – 0 – 0 = celkem 2
  Pohřby:  4 – 2 – 2 – 2 – 14 = celkem 24

Hvězdlice: Křty:  0 – 0 – 0 – 0 – 2 = celkem 2
  Svatby:  0 – 0 – 0 – 0 – 0 = celkem 0
  Pohřby:  3 – 4 – 3 – 2 – 2 = celkem 14

Chvalkovice: Křty:  1 – 4 – 0 – 1 – 2 = celkem 8
                        Svatby:  1 – 0 – 1 – 0 – 0 = celkem 2
                        Pohřby:  1 – 0 – 2 – 3 – 2 = celkem 8

Posezení u kávy
společenství našich farností se schází kromě kostela občas i na faře, abychom si vzájemně povídali na 
společné téma. Chceme se ale scházet častěji a trochu jinak.
 Jednou za měsíc, ve čtvrtek po mši svaté se sejdeme na faře v Brankovicích u kávy nebo čaje. Nebude 
chybět ani něco dobrého k tomu. Očekáváme farníky i z okolních farností a rádi si popovídáme i s těmi, 
kdo do kostela nechodí.
Rozpis setkání u kávy v letošním roce:
14. dubna / 12. května / 9. června / 7. července / 4. srpna / 1. září / 13. října / 10. listopadu / 8. prosince

ZMĚNA VYHRAZENA  
kolFa

Pouť Malínky
Mše svatá o slavnosti  Nejsvětější Trojice se  bude konat v neděli  12. června 2022  u Hasičské zbrojnice  
v Malínkách. Začátek je v 11. 00 hodin. Těšíme se i na vaši návštěvu a na příjemné prožití svátečního 
dopoledne.

Tělo a Krev Páně
Slavnost Těla a Krve Páně  v Brankovicích v kostele začne v neděli 19. června 2022 v 9.30 hodin. Pokračovat 
bude průvodem ke čtyřem oltářům na náměstí a zakončená opět v kostele slavnostním požehnáním. 
Těšíme se na hojnou účast a prosíme maminky a babičky aby i letos nastrojily družičky. Všem děkujeme!

Farní den
Na 17. července připravujeme v Brankovicích Farní den, kde zároveň oslavíme kulaté narozeniny našeho 
duchovního otce Miroslava. Všichni jste srdečně zváni!
Setkáme se ve 14.00 hodin v kostele sv. Mikuláše ke slavení děkovné mše svaté. Poté se přesuneme 
na farní zahradu ( za nepříznivého počasí do sálu KD) a při dobré hudbě a drobném občerstvení  bude 
program pokračovat.
Případné dárky lze vyřešit dobrovolným finančním příspěvkem do pokladničky, určené dle přání oslavence 
na dokončení oprav fary v Brankovicích.    

kolFa
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