
BERÁNEK

V dnešní době už lidé nepřemýšlejí nad původem jednotlivých symbolů. Děti a také mnozí 
dospělí znají sladkého pečeného beránka jen jako „značku“ Velikonoc, ale mnohdy ani neví, 
proč se tyto svátky slaví a co s nimi má malé zvířátko společného. Až tedy na Velikonoční 
pondělí zakrojíte beránka, vzpomeňte si, co vlastně znamená a povyprávějte o tom svým 
dětem. Třeba je příběh zaujme a Velikonoce pro ně získají nové kouzlo.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který v očích věřících oslavuje 
úžasnou událost – zmrtvýchvstání Ježíše Krista, syna Božího, který se obětoval za hříchy 
všech lidí, aby jim dal možnost záchrany své duše. Pro nevěřící pak Velikonoce představují 
především oslavu jara a pomlázku. Mezi lidmi si daleko větší popularitu získaly Vánoce, 
nicméně Velikonoce představují pro křesťany skutečně nejkrásnější období roku.
Symbolika velikonočního beránka má několik úrovní. Ztělesňuje bezbrannost, svou jemnou 
vlnou čistotu a upřímnost, jako mládě také oddanost a poslušnost.
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VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

Zajíčka si dnes můžeme také upéct, ale častěji ho používáme jako dekoraci. Zajíček neboli 
takzvaný "ostrházi" pochází z Německa a k nám se dostal počátkem 20. století. Zajíc je 
symbolem plodnosti, života a štěstí.

Velikonočního zajíčka najdeme také v Bibli, kde symbolizoval vše chudé, skromné a pokorné. 
Býval znázorňován jako bílý zajíc u nohou Panny Marie - symbol čistoty nad tělesným 
pokušením. Děti si velikonočního zajíčka oblíbily právě proto, že jim přináší v některých 
zemích vajíčka čokoládová. A proč právě zajíc? Tajné roznášení mu bylo přisuzováno z 
důvodu, že ho na jaře lidé často vídávali u obydlí, kde vyhledával potravu.





KUŘÁTKA

S Velikonoci se také často spojují kuřátka. Přestože je často spojujeme s příchodem jara, do 
klasických symbolů Velikonoc ale nepatří. 

VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

Je mnoho výkladů, proč je vajíčko spojováno s Velikonocemi:
- protože vejce obsahuje zárodek života, bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, 
života a vzkříšení
- zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel pravděpodobně i s postem, který 
Velikonocům předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla, proto lidé netrpělivě čekali, až 
postní doba skončí
- ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr
- vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život
(tady je zřetelné symbolické spojení se Zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými 
Velikonocemi)

VELIKONOČNÍ OHEŇ

 - tak jako jarní slunce znamená vítězství nad zimou, procitnutí po dlouhém studeném čase, 
stejně takový je příchod Ježíše o Velikonocích
- zapálení svatého velikonočního ohně je pro křesťany o Velikonocích centrální událostí
- oheň se zapaluje a světí na začátku liturgie na Bílou sobotu při obřadech Velké noci (ze 
soboty na neděli)
- od velikonočního ohně se zapálí velikonoční svíce, která se potom ve slavnostním průvodu a 
za třikrát opakovaného zpěvu "Světlo Kristovo" vnese do temného kostela 

VELIKONOČNÍ SVÍCE

- svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, světlo je chápáno jako znamení života
- velikonoční svíce a slavnost světla na počátku liturgie Vzkříšení o Veliké noci má své 
kořeny v tradici prvotní církve, kdy se velikonoční noc rozzařovala světlem mnoha svící
- velikonoční svíce symbolizuje Zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad smrtí

- bílá barva svíce symbolizuje naději a nový život


