
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOBBČČAASSNNÍÍKK  
      FFAARRNNOOSSTTÍÍ    
            KKYYSSEELLOOVVIICCEE  

CCHHRROOPPYYNNĚĚ    

                  BBŘŘEESSTT  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blíží se Velikonoce. Ač Bible oplývá 
mnoha úžasnými myšlenkami, do-
volím si letos náš Velikonoční Far-
níček uvést slovy z poněkud svět-
štějšího díla, z filmu Dvě věže, na-
točeného podle knihy pana Tolki-
ena, který byl mimo jiné ctnostným 
křesťanem: 
„Je to jako ve velkých příbězích, 
v těch důležitých, plných tmy a ne-
bezpečí,  kdy  člověk ani   nechtěl 

 

 

DDRRAAZZÍÍ  FFAARRNNÍÍCCII,,    
DDRRAAHHÉÉ  FFAARRNNIICCEE    
AA  MMIILLÁÁ  FFAARRNNÍÍČČÁÁTTKKAA,,  

    
 

 

znát konec, neboť nemohl být šťastný. 
Jak by svět mohl být takový, jaký 
býval, když se stalo tolik zlých věcí, 
ale nakonec je to jen pomíjivá věc, 
tenhle stín i tma musí skončit. Nový 
den přijde a až vysvitne slunce, bude 
svítit tím jasněji. To by byly příběhy, 
které v člověku zůstaly, které něco 
znamenaly, i když byl ještě malý a ne-
chápal proč. Ale myslím, pane Frodo, 
teď chápu, už vím, lidé v těch pří-
bězích měli spoustu možností vrátit se, 
ale nevrátili se, šli dál, něčeho se 
drželi. – Čeho se držíme my, Same? – 
V tomhle  světě   ještě  je  dobro, pane 
 
 

VVEELLIIKKOONNOOCCEE  22001177 
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Frodo, stojí za to o něj bojovat!“ 
Též znáte ten pocit samoty, bezmoci, 
marnosti? Též cítíte tu temnotu, jež 
obklopuje, dýchá Vám na záda? Též 
jste zapomněli na velké příběhy a i 
na světlou stranu svého vlastního 
bytí? V těchto chvílích, které občas 
ve větší či menší míře dopadnou na 
každého z nás, je dobré vzpomenout 
si na světlo vzkříšení a kouzlo Boží 
lásky, která je samotným dobrem 
v tomto světě, která dobro pečetí a 
upevňuje v každém z nás. A navíc: 
stejně jako je tma pouhou absencí 
světla, tak je zlo pouhou absencí 
dobra.  
Takže se držte a jděte dál, kráčejte 
s jistotou, že v každé tmě je někde 
plamínek světla, s jistotou, že Bůh je 
nejlepší přítel člověka. 

Vaše Karolína Olšanská 

 
 
 
 

  
VVÍÍTTĚĚZZSSTTVVÍÍ  JJEE  JJIISSTTÉÉ!!  
Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, 
díky Velikonocům můžeme říci: 
„Vítězství je jisté!“ 

Ať jsme v jakékoliv situaci, 
když už nejsme schopni lásky 
a nemáme odvahu jít dál, 
můžeme říci: „Vítězství je jisté!“ 

Když nám zemře někdo, koho milujeme, 
a když se zdá, že neexistuje budoucnost, 
můžeme říci: „Vítězství je jisté!“ 

Ráno o Velikonocích učedníci zjistili, 
že láska zvítězila nad nenávistí, 
přátelství nad zradou, 
život nad smrtí. 

„VÍTĚZSTVÍ JE JISTÉ!“ 
Převzato z webu: www.víra.cz, dle T. 
Radcliffa, z knihy: Nazývám vás přáteli 

 

 

Ukázala se Boží dobrota,  
která přináší spásu všem lidem. 

Náš Spasitel Ježíš  
se za nás obětoval,  

aby nás vykoupil ze všeho hříchu  
a posvětil za svůj vlastní lid,  
horlivý v dobrých skutcích.  

(Tit 3,11-14) 

Přejeme Vám setkání s Boží 
dobrotou. 

http://www.v%C3%ADra.cz/
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JJEESSTTLLIIŽŽEE  MMĚĚ  MMIILLUUJJEETTEE,,……!!    

Ježíš vjíždí do svého města Jeru-
zaléma. To není minulost, to je pří-
tomnost. Prostřednictvím své církve 
vjíždí na dnešní Květnou neděli do 
všech měst a obcí světa.  

 
 

Typickým směrem pohybu církve 
není „odcházet“, nýbrž „vcházet“. 
„Jděte do celého světa,“ říká Pán, 
nikoli: „Odejděte z celého světa ven.“ 
Proto pro nás neexistuje církev za 
kolonialismu, za kapitalismu, za so-
cialismu, žádná církev zdola, zleva 
nebo zprava. To vše by v různých 
„ismech“ a směrech univerzální 
církev nekatolicky ohraničovalo, dife-
rencovalo, separovalo a relati-
vizovalo. Jelikož církev dnes jde, 
stejně  jako  Kristus, ke všem lidem a  
 
 

 

do celého světa, je církví Páně, církví 
Boží a církví světa. 
Kristus, který vjíždí do Jeruzaléma, 
nám ukazuje, že církev má plnit své 
poslání – totiž hlásat Boží království – 
ve všech společenských uspořádáních 
a systémech; že má mít své stanoviště 
ve všech metropolích a všech 
vesnicích, aby mohla být obhájkyní 
Boha před člověkem a obhájkyní 
člověka před Bohem. 
Nést všeobecné poselství do každého 
dílčího prostoru, to je poslání, jež nám 
ukazuje Květná neděle. 
Po „Hosana“ následuje „Ukřižuj ho“. 
„Do vlastního přišel, ale vlastní ho ne-
přijali“ – tak zní negativní bilance Ja-
nova evangelia, které ale hned po-
zitivně dodává: „Všem, kdo ho přijali, 
dal moc stát se Božími dětmi.“ He-
brejské děti s palmovými ratolestmi 
v rukou, poskakující v ulicích Jeru-
zaléma okolo Spasitele světa, jsou 
našimi duchovními předky. Víra nám 
dává moc stát se Božími dětmi, a to 
nejen v kostele, ale i na ulici, nejen 
v neděli, ale i ve všední den. Nikoli jen 
ve Svatém týdnu, nýbrž ve všech 
týdnech během roku. Přijetí Pána ve 
víře nás zplnomocňuje k vyznání 
Krista: „Požehnaný, který přichází ve 
jménu Páně!“ 
Při našem vyznání Krista a oslavě Boha 
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nejsme odkázáni na chválu ze strany 
veřejnosti. Plnou moc jsme k tomu 
dostali tím, že jsme přijali Krista. 
Všem, kdo ho přijali, dal moc, stát se 
Božími dětmi. Autentické vyznání 
Krista a oslava Boha se nedají nějak 
zorganizovat, nýbrž jsou plodem 
duchovního zplnomocnění. 
Pánu se dostane přijetí v tom městě, 
kde se dodržují jeho přikázání. 
„Jestliže mě milujete, budete za-
chovávat má přikázání“ (Jan 14,15). 
Dodržování jeho přikázání je 
prostorem, v němž Kristus cítí, že je 
přijímán a brán vážně, a je také 
prostorem, v němž člověk podřizuje 
svůj osobní a veřejný život Kristovým 
požadavkům. Kde člověk dostává dar 
bázně Boží, tam z něj padají pouta 
strachu před lidmi. Ztrácí obavy ze 
ztroskotání svého života a z toho, jak 
jej bude – tiše či hlasitě – hodnotit 
veřejné mínění. 
Dodržujeme-li první přikázání: „Ne-
budeš mít jiného Boha mimo mne“, 
jsme zproštěni každé modloslužby. 
Tanec okolo zlatého telete není 
omezen pouze na Starý zákon. 
Kdyby modla mého „já“ neovládala 
můj život, kolik „ty“ okolo mě by pak 
bylo šťastných? Kdybychom se 
nebáli, že ztratíme zlaté tele, kolik 
naplněnějších, duševně zdravějších 
 

a sebevědomějších lidí by pak bylo 
v církvi a ve světě? A proměnili 
bychom tvář církve i světa, neboť 
bychom opět získali více citu pro 
duchovních povolání a více zod-
povědnosti ve společnosti. 
Spolu s Kristem o Květné neděli znovu 
vjíždíme do jeho města, do tohoto 
města. Proto si činíme nárok na toto 
město jako na místo našeho vyznání 
Krista – soukromého i veřejného – a 
podřizujeme se tím nároku Pána: 
„Jestliže mě milujete, budete za-
chovávat má přikázání.“ Tento den 
zahrnuje výzvu k obnově tváře našeho 
života a profilu našeho města. Květná 
neděle je tedy stále vysoce aktuální. 

 
Kázání v kolínském dómu na Květnou 

neděli 1990, převzato s malými úpravami 
z webu: www.víra.cz 

 

 

 

 

 

http://www.v%C3%ADra.cz/
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CCOO  BBYY  BBŮŮHH  OODDPPOOVVĚĚDDĚĚLL  

PPRROOČČ  NNIICC  NNEEDDĚĚLLÁÁŠŠ,,  BBOOŽŽEE??  

Jeden svatý člověk (anebo to byl člo-
věk, který si myslel, že už je svatý) se 
procházel městem, vtom potkal pro-
mrzlého a hladového bezdomovce. 
Obrátil se v myšlenkách k Pánu: Bo-
že, jak můžeš něco takového dovolit? 
Prosím tě, udělej něco! Pak uviděl 
sousedovy děti – početná rodina, ale 
v žalostné materiální situaci. Znovu ho 
napadlo: Bože, proč jim nepomůžeš? 
Tolik by to potřebovali! Večer mu te-
levize ukázala další srdcervoucí scé-
ny, lidi zoufale čekající na pomoc... 
Znovu se modlil: Pane, tolik neštěstí a 
bídy. Udělej něco. V noci mu Pán 
jasně řekl: Už jsem něco udělal. 
Učinil jsem tebe...! 
  

PPRROOČČ  JJSSII  TTUU  NNEEBBYYLL,,  BBOOŽŽEE??!!  

Stále častěji slyšíme o násilí ve ško-
lách. V jedné škole, kde k něčemu ta- 
kovému došlo, se prý na nástěnce ob-
jevil lístek – jakýsi otevřený dopis 
Bohu: Drahý Bože, kde jsi byl a proč 
jsi nezachránil tu malou holčičku, 
která byla zavražděna v naší třídě? 
S uctivým pozdravem Ustaraný 
student. 
 
  
  

 

Následující den se vedle prvního lístku 
objevil druhý: Drahý ustaraný stu-
dente, do vaší školy mám již řadu let 
vstup přísně zakázán! Bůh 

SSAAMMII  JJSSMMEE  OODDPPOOVVĚĚDDÍÍ  

Dáváme Bohu čím dál méně místa a 
pak se ho vyčítavě ptáme: Kde jsi byl? 
Nejhlasitěji tato výčitka zaznívá od těch, 
kteří ho ze svého života vyhnali úplně. 
Bože, proč? 
Ale i my jsme odpovědí na otázku: A 
proč nic neuděláš, Bože? – Vždyť On 
už udělal. Udělal nás, a dal nám tolik 
možností, tolik příležitostí něco změnit 
k dobrému, vnést někam alespoň 
trochu dobra, lásky... Bůh mění svět 
většinou „odspodu“: od jednotlivců a 
skrze ně. Zve k tomu tebe i mě. 
Samozřejmě s Ním, sami bychom na to 
byli krátcí a brzy by nám došly síly i 
elán.   

 
 
 
 
 

 
 
 

Připravil P. Pavel 
Zahradníček  

volně podle Bruno 
Ferrero:  

„Deset slov o víře“, 
Portál, 2011;  

knihu je možno 
objednat  

na 
http://obchod.portal.cz         

text z časopisu  
Milujte se! 37. číslo 

http://obchod.portal.cz/
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VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  

PPŘŘÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTT  KKEE  SSVV..  SSMMÍÍŘŘEENNÍÍ  
  

pátek 7. března 
 

 

Květná neděle 9. dubna 
 

Chropyně 
 

--- 
 

14:00 – 15:30 
P. Putala a P. Eliáš 

 
 

Břest 
 

17:00 – 18:00 
P. Ryšavý 

 

 

14:00 – 15:30 
P. Klimeš, P. Kopřiva, P. Němeček 

 

Kyselovice 
 

--- 
 

16:00 – 17:00 
P. Eliáš 

 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  
 Zelený 

čtvrtek 
 

13. dubna 

Velký 
pátek 

 

14. dubna 

Bílá 
sobota 

 

15. dubna 

Boží 
Hod 

 

16. dubna 

Velikonoční 
pondělí 

 

17. dubna 
 

Chropyně 
 

18:30 
 

18:30 
 

19:00 
 

7:30 
 

9:00 
 

 

Břest 
 

17:00 17:00 21:00 9:00 7:30 
 

Kyselovice 
 

 

--- 
 

--- --- 
 

10:30 
 

10:30 

  
 
 
 
 
 
  

 

Na Velký pátek začíná 
NNOOVVÉÉNNAA  KK  BBOOŽŽÍÍMMUU  

MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVÍÍ, 
v Chropyni se modlíme  

denně v 15:00 v kostele. 
 

BBOOŽŽÍÍ  HHRROOBB 
bude otevřen na Bílou sobotu 

k soukromé modlitbě: 
Chropyně 10:00 – 16:00 

Břest 10:00 – 16:00. 
 

 

Na Boží hod velikonoční bude v našich kostelích tradiční 
ŽŽEEHHNNÁÁNNÍÍ  PPOOKKRRMMŮŮ. 
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BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  SSVV..  TTŘŘÍÍDDEENNNNÍÍ  VV  BBLLÍÍZZKKÉÉMM  OOKKOOLLÍÍ    
 Zelený čtvrtek 

 

 13. dubna 
Velký pátek 

 

14. dubna 
Bílá sobota 

 

15. dubna 
 

Kojetín 
 

 

18:00 
 

18:00 
 

20:00 
Kroměříž 
P. Maria 

 

18:00 
 

18:00 
 

20:30 

Kroměříž 
sv. Mořic 

 

18:00 
 

18:00 
 

21:00 
 

Vlkoš 
 

18:00 18:00 18:00 
 

Žalkovice 
 

16:00 
 

16:00 16:00 
 

PPLLÁÁNNUUJJEEMMEE,,  ČČEEKKÁÁ  NNÁÁSS    
  
Hnutí pro život zve všechny rodiny na 
NNÁÁRROODDNNÍÍ  PPOOCCHHOODD  PPRROO  RROODDIINNUU  
AA  ŽŽIIVVOOTT, který se uskuteční 
 v sobotu 2222..  DDUUBBNNAA  VV  PPRRAAZZEE. 
Zahájení mší svatou v 10:00 v ka-
tedrále, oběd zdarma pro re-
gistrované rodiny zajištěn. Přihlášení 
a více info: www.pochodprozivot.cz 

 
 
 

NNEEDDĚĚLLEE  2233..  DDUUBBNNAA:  
SSVVÁÁTTEEKK  BBOOŽŽÍÍHHOO  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVÍÍ  

15:00  Pobožnost k Božímu 
Milosrdenství v Chropyni  

16:00  Žehnání polí v Břestě 
 

SSOOBBOOTTAA  66..  KKVVĚĚTTNNAA::    
DDIIEECCÉÉZZNNÍÍ  PPOOUUŤŤ    
KK  SSVV..  JJAANNUU  SSAARRKKAANNDDRROOVVII  
v 10:00  v katedrále sv. Václava  

 

PPOONNDDĚĚLLÍÍ  88..  KKVVĚĚTTNNAA::    
CCYYKKLLOOPPOOUUŤŤ    

z Chropyně na sv. Hostýn 
 

SSOOBBOOTTAA  1133..  KKVVĚĚTTNNAA    
PPOOUUŤŤ  DDĚĚKKAANNÁÁTTUU  PPŘŘEERROOVV    

k P. Marii Fatimské  
do Koclířova u Svitav  

 

http://www.pochodprozivot.cz/
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PPLLÁÁNNUUJJEEMMEE,,  ČČEEKKÁÁ  NNÁÁSS    

SSOOBBOOTTAA  2200..  KKVVĚĚTTNNAA    
PPOOUUŤŤ  DDĚĚKKAANNÁÁTTUU  KKRROOMMĚĚŘŘÍÍŽŽ    

za obnovu rodin a nová 
duchovní povolání ve Štípě  

 
NNEEDDĚĚLLEE  2211..  KKVVĚĚTTNNAA    
MMÁÁJJOOVVÁÁ  UU  BBOOŽŽÍÍCCHH  MMUUKK    

u cesty do Žalkovic  
 
ČČTTVVRRTTEEKK  2255..  KKVVĚĚTTNNAA      
NNAANNEEBBEEVVSSTTOOUUPPEENNÍÍ  PPÁÁNNĚĚ    
 
PPÁÁTTEEKK  2266..  ––  NNEEDDĚĚLLEE  2288..  KKVVĚĚTTNNAA  
KKŘŘTTIINNSSKKÁÁ  PPOOUUŤŤ    

farnosti Břest 
 
NNEEDDĚĚLLEE  44..  ČČEERRVVNNAA    
II..  SSVV..  PPŘŘIIJJÍÍMMÁÁNNÍÍ  

v Břestě 
 
PPÁÁTTEEKK  99..  ČČEERRVVNNAA    
NNOOCC  KKOOSSTTEELLŮŮ    
 
NNEEDDĚĚLLEE  1111..  ČČEERRVVNNAA    
II..  SSVV..  PPŘŘIIJJÍÍMMÁÁNNÍÍ    

v Chropyni  
 
NNEEDDĚĚLLEE  1188..  ČČEERRVVNNAA    

oslava svátku  
TTĚĚLLAA  AA  KKRRVVEE  PPÁÁNNĚĚ    

v našich farnostech 

 
 

SSYYMMBBOOLLYY  VVEELLIIKKOONNOOCC  

  

VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  BBEERRÁÁNNEEKK  

K velikonocům nejen u nás neod-
myslitelně patří velikonoční beránek. 
Symbol beránka byl velmi rozšířený již 
v předkřesťanské tradici v celé stře-
domořské civilizaci, ovládané po tisíci-
letí pastevci. V hebrejské kultuře sym-
bolizovaly ovce Izraelitu jako člena 
"Božího stáda", Bůh je přeci ozna-
čován za pastýře, který bere své o-
večky do náručí. 
V křesťanském cítění se beránek jeví 
jako symbol Krista - Božího Beránka - 
a znázorňuje se s praporem vítězství. 
Spojení Krista a beránka tkví v ži-
dovském svátku Paschy, kdy se be-
ránek zabíjel na památku vyvedení 
Izraele z egyptského otroctví. 
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Symbol kříže nevychází původem 
z křesťanství, můžeme jej datovat do 
hlubší historie, znali ho již staří 
Egypťané, Číňané či Kréťané a jeho 
význam byl v různých kulturách i ná-
boženstvích univerzální, byl spojen 
s problémem orientace v kosmu, 
v prostoru mezi nebem a zemí, chá-
pán jako propojení božského (verti-
kální rameno) a lidského (horizontální 
rameno) světa, stal se symbolem 
věčnosti. 
Dnes je kříž nejdůležitějším sym-
bolem křesťanství, díky onomu 
smutnému faktu, že Kristus, Boží 
Syn, byl odsouzen ke smrti právě 
ukřižováním.  
Ukřižování patřilo k trestům výji-
mečně krutým a ponižujícím, na kříži 
končívali ti, kteří si zasluhovali po-
hrdání.  
Kříž má řadu podob a vyobrazení, 
mezi známější tvary patří písmena T 
či X (tzv. kříž sv. Ondřeje), + 
rovnoramenný kříž je tzv. řecký a 
klasický křesťanský kříž s delší 
spodní částí je jinak označovaný jako 
latinský. 
 

 

  

VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ    
OOHHEEŇŇ  

Stejně, tak jako jarní slunce znamená 
vítězství nad zimou, procitnutí po 
dlouhém studeném čase, stejně takový 
je příchod Ježíše o Velikonocích. Oheň 
se zapaluje a světí na začátku liturgie 
Bílé soboty při obřadech Velké noci (ze 
soboty na neděli). Od velikonočního 
ohně se zapálí velikonoční svíce, která 
se potom ve slavnostním průvodu a za 
třikrát opakovaného zpěvu "Světlo 
Kristovo" vnese do temného kostela. 

 
 

Svíce je důležitým symbolem ve všech 
kulturách, světlo je chápáno jako 
znamení života. 
Velikonoční svíce a slavnost světla na 
počátku liturgie Vzkříšení o Veliké noci 
má své kořeny v tradici prvotní církve, 
kdy se velikonoční noc rozzařovala 
světlem mnoha svící. Velikonoční svíce 
symbolizuje Zmrtvýchvstalého Krista, 
jenž zvítězil nad smrtí. 

 
 

VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  
SSVVÍÍCCEE  

 

SSYYMMBBOOLL    
KKŘŘÍÍŽŽEE  
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Podle staré tradice se svíce zapalují 
od posvěceného ohně na počátku 
slavností Bílé soboty. Tato oslava 
Vzkříšení se zahajuje vnesením 
zapálené svíce do úplně tmavého, 
zhasnutého kostela. Tak si připomí-
náme, jakým zásadním obratem je 
Kristovo vzkříšení, noc, která se 
proměňuje v den. Zapalujeme si své 
svíce od paškálu, čímž naznačujeme, 
jak jsme Kristem ovlivněni, "zapáleni". 
A celý kostel se prozáří světlem. 
Společenství věřících vítá svíci se 
zpěvem: "Světlo Kristovo", "Chvála 
Tobě, Pane" a též se zpívává Exultet 
(píseň chvály z 1. století). 
Význam těchto gest je ještě podtržen 
tím, že v některých místech se 
zapálená svíce ponořuje do vody, jež 
se světí na křestní. 
Svíce bývá většinou ozdobena mo-
tivem kříže, na kterém jsou vos-
kovými hřeby zdůrazněny Kristovy 
rány, nad křížem bývá první a 
poslední písmeno řecké abecedy - 
alfa a omega - značící, že Ježíš je 
začátek i konec; dále se užívá motivu 
stromu, beránka, slunečních paprsků 
nebo vody. Bílá barva svíce sym-
bolizuje naději a nový život. 
Velikonoční svíce se v liturgickém 
roce zapaluje jen během 50denní ve- 
likonoční doby, tedy v období od Veli- 
 

 

konoc do Letnic (svátků seslání Ducha 
sv.) a při křtech, neb každý křest 
souvisí s Velikonocemi, se znovu-
zrozením, proto se od ní zapaluje 
křestní svíce. Zapaluje se také při 
pohřbech, člověk přešel branou smrti 
a modlíme se za něj, aby také on 
"vstal" k novému životu s Bohem. 
 

 
 
 

Můžeme se setkat s mnoha výklady, 
proč je zrovna vajíčko spojováno 
s Velikonocemi. Díky tomu, že vejce 
obsahuje zárodek života, bylo již 
odpradávna symbolem plodnosti, 
úrodnosti, života a vzkříšení, v před-
křesťanských dobách bylo v někte-
rých kulturách dáváno do hrobu 
k mrtvému či se užívalo při po-
hanských oslavách jara.  
Zvyk konzumovat vejce v době svátků 
souvisí pravděpodobně i s postem 
předcházejícím Velikonoce, při kterém 
se dříve vejce jíst nesměla, a tak se li- 
 

VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  
VVAAJJÍÍČČKKOO  
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V Bibli je zajíc řazen mezi stvoření 
"maličké na Zemi a moudřejší nad 
mudrce", symbolizuje chudé, skromné 
a pokorné stvoření, přesto se k němu 
křesťanství staví s jistým odstupem 
kvůli jeho užívání jako symbolu 
smyslnosti. 
V Byzanci byl zajíc ve zvířecí 
symbolice znakem Krista. 
V dnešní době v některých Evrop-
ských státech je zajíček postavičkou 
nosící o Velikonocích vajíčka, a to 
nejlépe čokoládová. Podle jednoho 
z mnoho výkladů vzniklo toto spojení, 
díky tomu, že zajíc na jaře hledá 
v blízkosti lidských obydlí potravu a 
jelikož je plachý a lidí se straní, je mu 
přisuzováno i tajné roznášení veliko-
nočních vajec. 
Zajímavou tradicí je i zvyk vkládání 
velikonočního vejce do chleba upe-
čeného ve formě zajíce, čímž se 
sdružily tyto dva symboly - není potom 
divu, že časem vznikla představa, že 
vajíčka snáší nebo přináší zajíc. Mimo 
jiné bývalo také zvykem, aby kmotři 
zvali děti k tzv. honění velikonočního 
zajíce, což znamenalo, hledání 
ukrytých vajíček v zahradě. 
 

Převzato s většími úpravami z webu 
víra.cz, který čerpal z knihy: 
Velikonoce - soubor různých textů. 

 

dé více těšili, až si je zase budou 
moci dát. Ve spojení s lidovou tradicí 
vznikl zvyk zdobení vajíček do-
provázený řadou procedur a pověr.  
Od nepaměti symbolizovalo vejce 
zárodečný chaos, ze kterého vznikl 
svět, ale také životní sílu, narození, 
nesmrtelnost, návrat jara a díky 
skořápce i pocit bezpečí. Vejce něco 
skrývá, je jako zamčený hrob, ve 
kterém je přesto ukryt život a v této 
myšlence je zřetelné symbolické 
spojení se Zmrtvýchvstáním Ježíše 
a tudíž i s Velikonocemi obecně. 

  
Své místo má zajíc v mnoha 
náboženstvích i mytologiích – v ře-
cké, egyptské, čínské, kde sym-
bolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost 
života, či je označován za atribut 
zmrtvýchvstání (podle lidového po-
dání zajíc nespí - nemá totiž oční 
víčka, a tak se zdá, že i ve spaní 
obrací oči vzhůru). 
 
 

VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  
ZZAAJJÍÍČČEEKK  

 

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Velikonoce-soubor-ruznych-textu.html
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