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Ahoj kluci a holky,
… uááááuuúú, páni, nevíte kolikátého je? Jsem se zrovna probudil a koukám, že na obloze už svítí
sluníčko. Šmankote, vždyť já jsem zaspal! To je tedy nadělení, konec března. Já myslel, když se v knihovně
neobjevil žádný domalovaný obrázek maškarního průvodu z minulého čísla, že je teprve začátek března …
Tak honem, honem, ať to tedy všechno doženeme.
Zaslechl jsem – nebo se mi to zdálo? Prý už zase chodíte tvořit. To je moc fajn.
Scházíte se prý každý čtvrtek. A co tam vlastně vyrábíte? Prý jste tvořili papírového ptáčka a ještě nějaké
další drobnosti. Pochlubí se mi někdo? Já jsem totiž tůůůůze zvědavý   …
Nezapomeňte v pátek 31. března na noc s Andersenem, začíná od 18 hodin. Teta Radka se už moc těší a
vymýšlí pro všechny nocležníky senzační zábavu. Těšte se! A kromě toho se budou předávat ceny
vítězkám literární soutěže z loňského roku. To v Polepech nebydlí žádní kluci? Abych nakonec neměl
chybu v oslovení …
Rok na vsi pokračuje Svátky jara …
Velikonoce jsou pro křesťany nejdůležitějším
svátkem v roce, ještě významnější než Vánoce.
Velikonoce jsou také svátkem, který nemá své
pevné datum – každý rok se slaví jindy. A jak se
stanovuje datum Velikonoc? Je to vždy den až po
jarní rovnodennosti, tedy po 21. březnu. Dále je
to první neděle po jarním úplňku. Letos je první
jarní úplněk 11. dubna, ten je v úterý. Velikonoční
svátky tedy připadají v tomto roce na neděli 16.
dubna.
Možná jsi už slyšel, že se před Velikonocemi drží
půst. Půst je dlouhý 40 dní a začíná Popeleční
středou. Pamatuješ? V minulém čísle jsem o
Popeleční středě psal v souvislosti s Masopustem.
Půst končí na Boží hod velikonoční, tedy o
Velikonoční neděli.
Co to je ten půst? Hlavně je to omezování v jídle, ale i ve společenském životě, např. v době půstu byly
zakázány svatby nebo plesy. Od nepaměti se prováděly nejrůznější magické rituály, aby se po zimní
přestávce vzkřísila příroda, aby všechno rostlo, kvetlo a zvířátka měla hodně mláďátek.

V době půstu se dodržovaly pověry, které jsou spojené vždy s nedělí:
 První postní neděle – „Černá“ (letos 5. 3.) – název vznikl pravděpodobně z toho, že v době půstu
chodily ženy v tmavých šatech a zástěrách a na hlavu vázaly černé šátky.
 Druhá postní neděle - „Pražná“ (letos 12. 3.) – v tuto neděli se tradičně jedla „pražma“, což je
staroslovanský pokrm z praženého nedozrálého obilí.
 Třetí postní neděle – „Kýchavá“ (letos 19. 3.) – lidé věřili, že kolikrát se v tento den kýchne, tolik let
bude člověk ještě naživu.
 Čtvrtá postní neděle – „Družebná“ (letos 26. 3.) – v tuto neděli bylo povoleno mírně porušit přísný
půst a mládeži bylo dovoleno se sejít nebo se poveselit na návsi nebo ve stavení, kde měli svobodnou
dívku nebo mládence. Pro tuto příležitost se pekly větší kulaté koláče s několika náplněmi, kterým se
říkalo …. Jak? To ti řekne tajenka  Až ji budeš mít vyluštěnou, pošli mi její znění na e-mail
polepacek@obecpolepy.cz nebo SMS zprávou na tel. 722 937 844. Musíš to stihnout do středy 12.
dubna a nezapomeň připsat svoje jméno a příjmení, ať vím, kam mám poslat odměnu .
 Pátá neděle postní – „Smrtná“ (letos 2. 4.) – váže se k ní
starý zvyk „vynášení Smrti“; v některých krajích se říkalo
vynášení Moreny, Mořeny nebo Mařeny. Je to figura ze
slámy a hadrů s pomalovaným obličejem a na krku má
korále z vyfouknutých nebarvených vajec. Je připevněna
na dřevěné tyči a za zpěvu mládeže byla vynášena ze vsi.
Za vsí ji hodili do vody nebo byla spálena. Tento zvyk
symbolizuje vyhánění zimy, o tom jsi už určitě slyšel.
 Šestá neděle postní – „Květná“ (letos 9. 4.) – bylo
zvykem tento den světit větvičky jívy ovázané červenou
stuhou. Posvěceným kočičkám se přisuzovala zázračná
moc, měly pomáhat proti pohromám, kouzlům a
nemocem. V některých krajích bylo zvykem, že se
v tento den nesmělo péct, protože by se „zapekl květ“ a
neurodilo by se ovoce.

Druh velikonočního pečiva
Manžel ovce
Větve z vrby na pomlázku
Které zimní oblečení na Velikonoce už
nepotřebujeme
Měsíc, na který letos připadají Velikonoce
Opak levé
Velikonoční ozdoba na dveře
Velký bochník chleba
Vyklíčené obilí v misce používané jako ozdoba
A zase za měsíc ahoj, to si něco povíme o Pašijovém týdnu.
Polepáček
PS. Nezapomeň si vysít semínka dýně. I letos bude probíhat soutěž o největší dýni, tak ať je Tvoje dýně co
největší!

