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Ahoj kluci a holky,
já Vám mám takovou velikaaanskou radost  Jste zvědaví proč? Dostal jsem totiž nádherný obrázek
všech členů Čtyřlístku – Piňdi, Bobíka, Myšpulína i Fifinky. Mrkněte:

Paráda, co? Ve skutečnosti je obrázek mnohem hezčí. A k tomu jsem ještě dostal od Filipa Kohouta
povídání. Jako jediný klučina se zúčastnil letošní Noci s Andersenem, která se letos věnovala právě
dobrodružstvím ze Čtyřlístku:
„Letošní Noc s Andersenem se mi moc líbila. Tématem byl Čtyřlístek. Hráli
jsme pexeso a dívali se na film. K večeři byl řízek a k snídani byla bábovka.
Na dobrou noc nám paní knihovnice přečetla pohádku a pak jsme šli spát.
Těším se na příště.“
A já už spěchám s další pozvánkou na
Čarodějnice
Oblékni si sváteční hadry, nastartuj koště a přileť v neděli 30. dubna v 18 hodin k polepskému rybníku.
Bude tam hořet velká vatra a budeme si moci společně upéci na ohýnku velkého červa.

Rok na vsi pokračuje Svátky jara …
Přestože jsou Velikonoce už za námi, slíbil jsem minule, že vysvětlím, co je Pašijový týden. A ještě bych
měl říci, jak se říká koláčům, které se pečou o čtvrté postní neděli – to jste měli vyluštit v tajence. Čtvrté
postní neděli se říká družebná. No a koláčům se říká „družbance“. Tajenka zřejmě byla těžká, a tak se mi
nikdo tentokrát se správnou odpovědí neozval.
Ale vrátím se k Pašijovému týdnu. To je týden, který je těsně před Velikonocemi. Takže pěkně po
pořádku. První v týdnu je pondělí …
 Modré pondělí a Žluté úterý – v těchto dnech se ve všech chalupách gruntovalo.
 Škaredá středa - traduje se, že kdo se v tento den mračil, mračil se celý rok.
 Zelený čtvrtek – v tento den se připravují k jídlu „zelená jídla“ ze špenátu, mladých kopřiv nebo
šťovíku, aby byl člověk celý rok zdravý. Kromě toho v křesťanských kostelích umlknou zvony („zavážou
se“provazy) a říká se, že zvony odletěly do Říma. Potom až do Bílé soboty nahrazuje zvonění zvonů
hluk klapaček, řehtaček, hrkaček, valch a bukálů – s nimi chodí chlapci po vsi ráno, v poledne a večer.
Věřilo se, že tento zvuk vyžene z domů všechno zlé včetně hmyzu a myší, které se přes zimu usadily
v domě.
 Velký pátek – je to den ukřižování Krista, den hlubokého smutku. Tento den se nesmělo prát prádlo,
protože by se namáčelo ne do vody, ale do Kristovy krve. Také bylo zakázáno hýbat se zemí – orat,
kopat, sázet nebo sít. Projevovala se tím úcta k zemi. Velký pátek je také jediný den v roce, kdy se
věřilo, že se země otevírá a vydává své
poklady, ale pouze na krátký čas. Takové
místo se prý poznalo podle modravého
světýlka nebo kvetoucího kapradí.
 Bílá sobota – na Bílou sobotu se vrací
zvony z Říma a zase se rozezní na
kostelích. Bývalo zvykem v tento den
světit oheň před kostelem. Od tohoto
ohně se pak zapálila velká Velikonoční
svíce, tzv. Paškál a pomocí ní se oheň
přenesl do kostela.
 Velikonoční
neděle
(Boží
hod
velikonoční) – To je den Zmrtvýchvstání
Krista, tím vrcholí velikonoční svátky a
končí půst. V kostele se provádělo
svěcení pokrmů (beránek, mazanec,
vejce, chleba, víno).
 Velikonoční pondělí – to je významný
den z hlediska zvyku „velikonoční
pomlázka“, kdy chlapci obcházejí domy
s pomlázkou
spletenou
z vrbového
proutí ozdobenou stuhami. Pomlázka je
symbol předávání síly, zdraví a svěžesti.
A to je celý Pašijový týden. My už jsme ten
letošní prožili. Ale vrátit k Velikonocím se
můžeš ještě ve vajíčkovém bludišti. Najdeš
správnou cestu vajíčkem? 
A zase za měsíc ahoj.

Polepáček

PS. Nezapomeň opečovávat dýně. I letos bude probíhat soutěž o největší dýni, tak ať je Tvoje dýně co
největší!

