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Zmrtvýchvstání Ježíše Krista

Foto: www.perillos.com

V dnešním čísle zpravodaje se znovu
vrátíme do historie a řekneme si něco o vzniku
a významu velikonočních svátků.
Velikonoce jsou už od odpradávna
nejvýznamnějším a nejdůležitějším svátkem
křesťanů. Původně jde o oslavu zmrtvýchvstání
Ježíše Krista, ke kterému podle křesťanské víry
došlo třetího dne po jeho ukřižování.
K ukřižování Krista došlo kolem roku 30 nebo 33
a to v blízkosti židovského svátku Pesach. Ten je
památkou a vzpomínkou na vysvobození
Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví.
Velikonoce připadají v západní křesťanské
tradici na neděli po prvním jarním úplňku, buď
na měsíc březen nebo duben. Velikonoční
období poté končí svatodušními svátky. Poslední
týden před velikonočními svátky se nazývá
velikonoční nebo pašijový týden. Slovanský
název Velikonoce je odvozen od „velké noci“, při
které byl Kristus vzkříšen.
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Duben
Český název měsíce pochází ze slova
dub. Začíná stejným dnem jako červenec a
v přestupném roce jako leden.
zdroj: wikipedia

(pokračování na následující straně)
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Nejstarší zmínka o slavení křesťanských Velikonoc je v listech apoštola Pavla, přibližně kolem
roku 50. První mimobiblická zmínka je spor o datum slavení velikonočních svátků a velikonočního
kázaní Melitona ze Sard. Oslavování Velikonoc se v křesťanské církvi objevilo velmi brzy a je
velmi úzce spjato s židovskou oslavou Pesachu, jehož prvky v sobě dodnes nese.
První velikonoční týden se nazývá velikonoční oktáv. Velikonoční lidové zvyklostí
se pochopitelně na různých místech liší. Někdy, kvůli blízkosti Velikonoc a jarní rovnodennosti,
mohou mít tyto tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara.
Zdroje: www.chrudimka.cz/proc-se-vlastne-slavi-velikonoce.html, www.velkaepocha.sk/2012040719369/Proc-slavime-Velikonoce.html.

Filipojakubská noc aneb „pálení čarodějnic“
Filipojakubská noc, Walpuržina noc či Beltine,
to vše jsou názvy lidového zvyku, který připadá
na noc z 30. dubna na 1. květen. Nám je však
určitě nejbližší pod jménem „pálení čarodějnic“,
jde o keltský svátek, jimž se vítá příchod jara
a s ním oslava radosti a života.
Název Filipojakubská noc je odvozen
od církevních svátků Filipa a Jakuba, kteří
se jedné noci ukryli v domě, ve kterém byli
chyceni Židy, ti si dům ozdobili zelenou větvičkou,
aby jej ráno poznali. V tu noc sestoupil z nebes
anděl, který položil větvičku na všechna stavení. Díky tomu Židé nepoznali v jakém domě se
apoštolové ukrývají a ti mohli utéct. Od té doby si lidé večer před svátkem sv. Filipa a Jakuba
zdobí své obydlí zelenými větvičkami. Tento svátek připadá na 3. května, ve skutečnosti je
pohyblivý a slaví se vždy s prvním jarním úplňkem.
Název Walpuržina noc je odvozen od saské bohyně Walpurgy, dcery anglického knížete
Richarda, která byla patronkou čarodějnic. Především to ale byla světice, abatyše a uznávaná
léčitelka pocházející přibližně z 8. století. Pomáhala především k obracení se nevěřících na
křesťanství. Od dětských let byla vychovávána v klášteře a později se stala i představitelkou
Haidenheimského kláštera.
Naopak v německých lidových pověstech je Walpurga představována především jako
ochránkyně před čarodějnicemi a jejich kouzly. Ve středověku se dokonce věřilo, že v Německu
se čarodějnice setkávaly na hoře Brocken, kde byla Walpurga pochovaná v jeskyni, z které
vytékal olej léčící neduhy a nemoci.
Pod pojmem „pálení či upalování čarodějnic“ si můžeme představit především nahánění
starších žen, které se zabývali léčitelstvím či bylinkami, na zapálené hranice. Tento rituál se konal
tři dny před Filipojakubskou nocí.

-2-

Brusnický zpravodaj

duben 2013

Hon na čarodějnic začaly v pozdním středověku, kdy se věřilo, že všemu škodí ďábel.
Čarodějnictví vzniklo ve Francii, kde také proběhly první procesy s čarodějnicemi, které se dále
šířily do Německa či Švýcarska. Z čarodějnictví byl nařčen každý, kdo byl považován za
posedlého ďáblem nebo kdo měl zlé úmysly. Po obžalování následovalo mučení, při kterém se
mučený mnohdy doznal i k tomu, co neprovedl. Zpočátku byli obžalováváni nejen ženy, ale i
muži. Později se však obvinění přiklánělo na stranu žen, které byly považovány za nástroj ďábla a
tudíž se došlo k závěru, že právě ony mají spojitosti s magií a čáry.
Kvůli ochraně před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Později se z na
tyto ohně přidávaly podobizny čarodějnic a právě proto se tento zvyk začal nazývat „pálením
čarodějnic.“
Zdroje: cs.wikipedia.org/wiki/Pálení_čarodějnic, www.pravdu.cz/filipojakubska-noc/filipojakubska-noc-aneb-nejmagictejsi-noc-v-roce.

Dětský tábor BĚLUŇ 2013
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MILITARY CAMPS 2013 s profesionálními vojáky
•
•
•

military Camp je zaměřen na to, aby se celý pobyt co nejvíc podobal vojenskému
výcviku a vojenskému životu
tábor je určen pro účastníky starší 12-ti let
TENTO TÁBOR JE KONÁN ZA LASKAVÉ PODPORY (MATERIÁLNÍ I PERSONÁLNÍ)
krajského vojenského velitelství v Jihlavě

Na odkazu - http://www.descartes-agency.cz/index.php/aktualni-obsazenost-military - najdete
informace o dostupných volných kapacitách.
Bližší informace o obou akcích včetně denního programu a přihlášek najdete na www.descartesagency.cz.
DESCARTES Agency, s.r.o.
e-mail: info@descartes-agency.cz
web: www.descartes-agency.cz
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Otevírání sezóny na Zvičině
4. května 2013 - vrchol Zvičiny
Program:
10:00 Zahájení, představení projektu ,,Propagace Podkrkonoší“
10:30 – 11:30 Koncert vkostele sv. Jana Nepomuckého - varhanní koncert
10:30 – 13:00 Soutěže nejen pro ty nejmenší
13:30 Vyhlášení V. ročníku fotosoutěže
Symbolické odstartování turistické sezóny 2013
Přijde i dráček Zvičiňáček!
Po celé dopoledne soutěže nejen pro ty nejmenší, živá hudba, nabídka informačních materiálů z Podkrkonoší,
občerstvení zajištěno, nabídka výrobků PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.
Promoakce je pořádána ve spolupráci sakcí Májové víno na Kuksu a akcí v hotelu
Pod Zvičinou, tyto akce budou propojeny autobusovou a vlakovou dopravou, kolo není překážkou.
Přijďte potvrdit účast své obce, města, městysu tím, že vlaječkou označíte Vaši lokalitu!
Na shledání se těší
DM Podzvičinsko
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Okénko do historie
Historická fotografie objektu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
objekt se jedná?

Prokopová Gerlinda
Martinka Jarolím

Tip na recept:
Rychlé plátky na gril bez marinování
4 porce:
Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

Z minulého čísla
Na fotografii byla zobrazena budova
obecního sálu. Pro srovnání Vám
přinášíme současnou podobu objektu.

750 g vepřové krkovičky
česnek
provensálské koření
sůl
pepř
sojová omáčka
olej

Doporučená příloha
Chléb nebo brambor v alobalu

Příprava:

Foto: Jan Suchý

Maso nakrájíme na plátky, osolíme,
opepříme, posypeme provensálským kořením
a teprve pak naklepeme. Takto připravené
kousky masa potřeme směsí ze čtyř lžic oleje,
dvou stroužků česneku a jedné lžíce sojové
omáčky.
Stačí nechat odležet 10 min. Na grilu nebo na
kameni pak opékáme obě strany po 3 až 5
minutách, podle tloušťky plátku.
Zdroj: http://www.labuznik.cz
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