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Přečtěte si o Ruských Velikonocích a podívejte se na obrázky. 

Na konci je zápis, který si opište do svých sešitů.  

 

RUSKÉ PRAVOSLAVNÉ VELIKONOCE = ПАСХА 
 

Velikonoce jsou pro ruské věřící nejdůležitějším svátkem v roce (oproti ČR, kde jsou to 
Vánoce). Velikonoce se v Rusku slaví celý týden a ten je zakončen Velikonoční nedělí = 
nejslavnějším dnem. Celý tento týden může kdokoliv přijít do kostela a vlastnoručně zazvonit 
na kostelní zvon – na oslavu Kristova zmrtvýchvstání.  
 

 

 
 

 
 
 



Обряд продуктов - 
na Bílou sobotu 
probíhají 
bohoslužby, při 
nichž se světí vejce a 
další potraviny, 
které se později 
stanou součástí 
velikonoční hostiny. 
Přátelé a příbuzní se 
během tohoto 
týdne navštěvují a 
obdarovávají se 
velikonočními 
dárky. 
 

 

 
 
 
 
 
Kулич – velikonoční pečivo, 
které bývá polité bílou 
polevou a posypaným 
barevným zdobením. Je to 
obdoba našeho mazance.  

 

 
 
 
 
 
 
Пасха – tvarohové pečivo, které je 
obvyklejší ve městech. Je tvořena 
z tvarohu smíchaného s různými 
pochutinami a má tvar zvláštní 
pyramidy. 

 
 
 



CO ZNAMENÁ ZKRATKA XB? – je to zkratka velikonočního pozdravu “Христос воскресе!” 
(Christos voskrese!) 
 
Na celém světě jsou Velikonoce spojeny s dodržováním zvyků, ale v různých náboženstvích se 
tyto zvyky liší. Co mají ale naše a pravoslavné Velikonoce stejné jsou vajíčka. V obou případech 
mohou být jak nabarvená nebo i různě zdobená. Ovšem nejdelší tradici mají v Rusku vajíčka 
červená. Váže se k nim legenda:  
Když se Máří Magdalena vydala na dvůr římského císaře Tiberia, aby zvěstovala, že Kristus 
vstal z mrtvých, musela s sebou vzít dárek, neboť k císaři se neslušelo přijít s prázdnýma 
rukama. Vzala tedy bílé slepičí vejce. Když císaři řekla, že Kristus vstal z mrtvých, Tiberius se 
rozesmál a říká: "To není možné, právě tak jako není možné, aby vejce, které držíš v ruce, 
zčervenalo!" Ale než stačil dokončit větu, bílé vejce zčervenalo. 
 
Ruské Velikonoce mají tři symboly: 

1. Pozdravení •"Kristus vstal z mrtvých!" (“Христос воскресе!”) 

•Odpovídají: "Jistě vstal z mrtvých. (“Воистину воскресе!”.) Pak se   
třikrát políbí. 

2. Velikonoční oheň – hoří na svíci (stejně jako u nás se tato svíce nazývá paškál – 
пасхальная свеча) 

3. Velikonoční hostina – na této hostině se konzumují potraviny posvěcené při 
bohoslužbě na Bílou sobotu.  

 

Velikonoční pondělí - v Rusku je pondělí všední den a pomlázka (neboli „šlahačka“) se nekoná. 
Jen na Ukrajině v pondělí mládenci polévají děvčata vodou a děvčata jim to mohou v úterý 
oplatit. 
 

ZÁPIS: 

PRAVOSLAVNÉ VELIKONOCE 

Velikonoce se v Rusku slaví celý týden a ten je zakončen Velikonoční nedělí = nejslavnějším dnem. 
Celý tento týden může kdokoliv přijít do kostela a vlastnoručně zazvonit na kostelní zvon – na oslavu 
Kristova zmrtvýchvstání. 

Обряд продуктов – obřad, při kterém se na Bílou sobotu světí potraviny, které se následně 

konzumují při velikonoční hostině. Lidé se během tohoto týdne navštěvují a obdarovávají se 

velikonočními dárky. 

Kулич – velikonoční pečivo, které bývá polité bílou polevou a posypaným barevným 

zdobením. Je to obdoba našeho mazance.  

Пасха – tvarohové pečivo. Je tvořena z tvarohu smíchaného s různými pochutinami a má tvar 

zvláštní pyramidy. 

Zkratka XB – je to zkratka velikonočního pozdravu “Христос воскресе!” (Christos voskrese!) 
3 ruské velikonoční symboly – pozdravení, velikonoční oheň, velikonoční hostina 


