
PRŮVODCE 

  POSTNÍ DOBOU 
Postní dobou nazýváme období příprav na 

nejdůležitější křesťanské svátky roku na Velikonoce. 

 

Pro naše předky bývalo normální, že si něco v tomto 

období odřekli. Býval konec radovánkám, zabijačkové 

dobroty vystřídaly brambory, kroupy, hrách a čočka a 

začalo období půstu, střídmosti, a přemýšlení o svém 

životě. 

Umíme si v dnešní době ještě něco odříci?  

Ne proto, že musíme (např. kvůli vládním nařízením), 

ale ze svého vlastního rozhodnutí! 

 

Možná si řeknete: Proč bychom to dělali? 

 

Pojďte se něco dozvědět o postní době,  

o době předvelikonoční  

a možná pochopíte😊 

 



Masopust 
Masopust je lidový svátek, který se slaví tři dny před 

„Popeleční středou“- začátkem postní doby před 

Velikonocemi (letos připadá na 17. února). 

Proč se mu říká MASOPUST?  

Je to vlastně takové loučení se vším, čím se obvykle bavíme 

– s tancem, se zábavami, s alkoholem, s dobrým jídlem, a 

především s masem*.  

A loučení probíhalo tím, že si lidé všechno pořádně užívali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*V původním smyslu jde o „opuštění masa“  

(slovo karneval pochází nejspíš z italského carne levare = 

dát pryč maso). 



Karnevaly probíhají na různých místech světa. Nejznámější 

karneval je v Riu de Janeiro, v Benátkách, ale i v New 

Orleans. 

 

           

 

 

 

 

 

Přiřaď chybějící části obrázků 

2. Benátky (Itálie) 

3. New Orleans (USA) 

 

1. Rio de Janeiro (Brazílie) 



Maškary 
Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Všichni se 

chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi 

a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí 

probíhalo ve znamení zábavy a tance. Vyvrcholením masopustu bylo 

úterý. Toho dne procházely vesnicemi PRŮVODY MAŠKAR.  

 

K oblíbeným maskám patřil medvěd, někdy vedený na řetězu 

medvědářem, kobyla skrývající často dvě osoby, Žid s rancem na 

zádech, bába  

s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších. 

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy 

zatroubil ponocný na roh a všechny vyzval, aby se v klidu rozešli 

domů, protože nastala Popeleční středa a s ní předvelikonoční půst.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Masopustní koblížky 
 
Maškary chodily po celé vesnici od domu k domu. V každém 
stavení je uvítali a připravili pohoštění – sekanou, uzené, 

koláče a především koblihy. 

Víte, že hospodyňka, která neuměla upéct koblížky, se 
prostě nevdala? 

Pokud také nevíte jak na ně, tady je jeden recept: 

 
 

Recept na masopustní koblihy: 

400 g polohrubé mouky, 200 g hladké mouky, špetka soli, 

4 žloutky, 3 lžíce moučkového cukru, 100 g másla, 0,3 l 
mléka, kostka droždí (42 g), 3 lžíce rumu, marmeláda na 

náplň, sádlo (nebo olej) na smažení  

 
Do vlažného mléka vsypeme lžíci cukru, lžíci mouky 

a rozdrobíme droždí. Necháme vzejít kvásek. Mouku 

smícháme se zbylým cukrem, špetkou soli, vzešlým kváskem 
a změklým máslem, v němž jsme ušlehali žloutky.  

 

Těsto důkladně propracujeme vařečkou, přikryjeme utěrkou 
a necháme asi hodinu kynout. Pak těsto vyválíme asi na 1 cm 

silnou placku, vykrájíme kolečka, lžičkou naneseme 

marmeládu, nejlépe meruňkovou, prázdným kolečkem 

překryjeme, okraje stiskneme skleničkou nebo tvořítkem 
a přesahující těsto odkrojíme. Ještě chvíli necháme kynout 

a mezitím si rozehřejeme vyšší vrstvu tuku, aby v něm 

koblihy plavaly. Smažíme po obou stranách dozlatova. 
Usmažené koblihy pocukrujeme.  



Najdeš mezi donuty 

masopustní koblížky? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Popeleční stře 

Kolik jich vidíš? 



Popeleční středa 
 

POPELEČNÍ STŘEDOU začíná postní doba - období, kdy 

bychom se měli nad sebou a nad svým chováním zamyslet.   
Každý z nás má své chyby a nyní je čas pokusit se všechno 

napravit.  

 

A proč se říká této středě POPELEČNÍ?  
 

Možná už jste slyšeli, že si někdo SYPE POPEL NA HLAVU. 

Znamená to projevovat lítost nad svým minulým chováním, 
uznání své chyby. 

Popel byl ve starozákonní době také symbolem smutku. Židé 

si sypali popel na hlavu, když někdo zemřel. Vyjadřovali tím 
pokoru a respekt před majestátem smrti. 

 

Popeleční středa je dnem přísného půstu. Křesťané se 
v tento den zříkají jídla a zábavy.  

V tento den jedí velmi málo, maso se nejí vůbec!   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Popelec 
Křesťané se nechávají na Popeleční středu označovat tzv. 

POPELCEM – kněz vezme trochu popela* a označí člověka na 

čele křížkem a říká při tom: „Pamatuj, že prach jsi a v prach 
se navrátíš“. 

 

 

Proč? 
 

Neměli bychom zapomenout, že nebudeme žít věčně. Pokud 
něčeho litujeme, měli bychom to napravit teď, ne to odkládat. 

Teď je čas se někomu omluvit, teď je čas někomu odpustit, 

teď je čas se s někým smířit, teď je čas…. 

 
 

 

 
 

*  Popel je z loňských posvěcených ratolestí (vrba jíva neboli 

kočičky), které se nosí do kostela na Květnou neděli. 


