
Velikon očn í
České Budějovice

Jeruzalém

hrkán í!
PROČ TO 
VŠECHNO?

Když jsem byl malý 
kluk, „projížděli“ jsme 

každé Velikonoce „trakařema“ 
mé rodné Napajedla. A já byl 
šťastný. Nic jsem nechápal, nikdo 
mně nic nevysvětloval. Do náboženství 
se nesmělo. Tedy jen pár, pro nás zabedně-
ných, katolických dětí chodilo na faru, kam já 
měl přísný zákaz.

Věděl jsem jen: ZVONY ODLETĚLY DO 
ŘÍMA, a tak nezvoní. Ráno v 6 a večer v 18.

Tenkrát se chodilo do školy a do práce celé Velikono-
ce kromě Bílé soboty, která se tvářila jako normální sobota, 
a Neděle VZKŘÍŠENÍ, která se tvářila jako každá jiná 
neděle, tedy téměř pracovní. A Velikonočního pondělí, které 
se jako jediné „drželo“.

A tak jsem nechápal, proč pan farář, asi trochu blázen, 
objížděl na Velký pátek celé město s trakařem sám ještě ve 
12 a 15 hodin.

V 15 hodin jsme se k němu, kdo jsme mohli a byli ze 
školy doma, přidali.

On se smál a tlačil svůj velký trakař.
„Bůh není, pane faráři,“ říkal jsem mu každý rok poti-

chu.
„Proč myslíš?“ odpovídal vesele.
„ Protože ho nevidím,“ byla má každoroční odpověď.
„Já ho vidím všude, chlapče,“řekl a usmíval se blažeností 

jako blázen.
Až mnohem později jsem se dozvěděl, že ve 12.00 Ježíše 

ukřižovali a v 15.00 zemřel.
Proč se usmíval, jsem pochopil nedávno.

V dospělosti. Ve Španělsku, tuším, že to bylo v Leonu, 
jsem uviděl průvod bubeníků. Obrovský rachot střídající se 
s tichem. Průvod klidný, a přitom plný napětí. Na hlavách 
měli bílé masky – zvláštní. Vyvolávalo to ve mně trochu 
strach, vztek, ale pak „přilétlo“ štěstí. Možná vzpomínka na 
to, když jsem byl kluk a o Velikonocích HRKAL.

Dostal jsem radost. Ničemu 
jsem nerozuměl, ale byl jsem 
šťastný.

Španělské Velikonoce jsou jiné a při-
tom stejné. Jen oni ještě nezapomněli a také 
umí víc slavit. A možná proto, že umí víc slavit, 
ještě nezapomněli. Nevím.

A MASKY? Tedy po pravdě, oni nosí bílé kukly. 
Nosí je jako symbol KAJÍCNÍKŮ (viz wikipedie :-)

My nosíme masky jako symbol POUTNÍKŮ.
Neschováváme se, ani nechceme nikoho strašit, nebo 

naštvat. Jen chceme být chvíli sami uprostřed DAVU.
Chvíli v TICHU uprostřed RACHOTU.

Klepán í, řehtán í, tesán í, vykuřován í a bubn ován í…

2657 km

a přibližně dva tisíce let



12 hod. SVATBA
A PŘIPOMENUTÍ BOŽÍHO SLIBU
Obnova manželských slibů
Kdo se to žení, kdo se to vdává?
Všichni se ženíme, všichni se vdáváme
(Piaristické náměstí)
12.30 – 13.30 hod. SVATEBNÍ PRŮVOD MĚSTEM
(začátek na Piaristickém náměstí)
13.30 hod. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH
(Piaristické náměstí)
20 – 7 hod. NOČNÍ HLÍDÁNÍ KŘÍŽŮ
(nám. Přemysla Otakara II. pokračuje každý den 
až do následující soboty)

Pořádá: Asi 100 dobrovolníků a nadšenců
a statutární město České Budějovice
Ilustrace: Marta Vaverková, grafika: www.vivadesign.cz

Více info na www.inbudejovice.cz

www.facebook.com/velikonocnihrkani/

HLEDÁNÍ PŘÍSTŘEŠÍ
ŽIDOVSKÁ HUDBA V ULICÍCH
17 hod. BOHOSLUŽBY(katedrála 

sv. Mikuláše, více na www.bcb.cz)
19 hod. HRKÁNÍ – POSLEDNÍ VEČEŘE
22 hod. GETSEMANSKÁ ZAHRADA
(Křížová chodba v klášteře na Piaristickém náměstí, 
možnost celonočního bdění, spacák s sebou)
23 hod. ZATČENÍ JEŽÍŠOVO
(Piaristické nám.)

Č. Budějovice

Vl
tava

Malše
Sle

pé 
r.

Zelený čtvrtek

Vzkříšen í

Noc, kdy jsem se zn ovu narodil



6 – 12 hod. TESÁNÍ KŘÍŽŮ (nám. Přemysla Otakara II.)
8 hod. HRKÁNÍ – TRÁM

12 hod. HRKÁNÍ – GOLGOTA
12:30 hod. KŘÍŽOVÁ CESTA OTCE TOMASE 

(nám. Přemysla Otakara II.)
15 hod. HRKÁNÍ – SMRT

17 hod. BOHOSLUŽBY
(katedrála sv. Mikuláše, více na www.bcb.cz)

19 hod. HRKÁNÍ – ULOŽENÍ DO HROBU
19:15 ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ

(nám. Přemysla Otakara II.)
19:30 hod. STABAT MATER, A. DVOŘÁK
(Velikonoční koncert Jihočeského divadla

v klášterním kostele
Obětování Panny Marie)

20 – 7 hod. NOČNÍ HLÍDÁNÍ KŘÍŽŮ
(nám. Přemysla Otakara II.)

8 hod. HRKÁNÍ – MLHA, KOUŘ, DÝM
12 hod. HRKÁNÍ – POHŘEBNÍ VŮZ, RAKEV, KŘTITELNICE

20 hod. VELIKONOČNÍ VIGILIE
(katedrála sv. Mikuláše, více na www.bcb.cz)

20 – 7 hod. NOČNÍ HLÍDÁNÍ KŘÍŽŮ
(nám. Přemysla Otakara II.)

Malše

trasy hrkán í

Velký pátek

Bílá sobota

Noc, kdy jsem se zn ovu narodil

náměstí
Přemysla Otakara



in zerce:

HLEDÁ SE VZKŘÍŠENÝ 
JEŽÍŠ KRISTUS

Řekl, že nepřišel zrušit Proroky ani Zákon, ale naplnit.
Dvě nejdůležitější přikázání nám dává:

EXISTUJE JEDINÉ PŘIKÁZÁNÍ – PŘIKÁZÁNÍ LÁSKY!
PROBLÉM BÝVÁ V TOM, ŽE NEVÍME, CO JE LÁSKA.

P.S.  Kdo je to bližní? Jsou to všichni lidé i ti, co jsou nám hodně vzdáleni.

KDO HO NAJDE, AŤ TO NIKOMU NEŘÍKÁ A NENÁPADNĚ 
HO SLEDUJE AŽ DO SVÉHO OBRÁCENÍ NEBO DO  LETNIC!

„Co pro vás znamenají Velikonoce?
A co Hrkání, Řehtání, Klepání, Tesání, Bubnování?“

Pavel (36 let)
Konečně máme volno 
i v pátek a tak jedeme na 
hory. Promiňte, ale víc mě 
nezajímá.

Jana (dvě děti)
Svátky jara, vajíčka, děti 
mají radost. Na tom prů-
vodu mě vadí ty masky. 

A taky to nahání strach, 
jako by smrt.

Vlastimil (54 let)
Jsou to pro mě největší 
svátky. Větší než Vánoce. 
Ježíš za nás zemřel na 
kříži, byl pochován a tře-
tího dne, díky Bohu, byl 
vzkříšen.

František (33 let)
Hrkání mě štve… Ty mas-
ky. Nevím proč strašíte lidi!

Marie (nevím)
Mě se hrkání moc líbí 
a jsem za to moc ráda. 
Alespoň se něco děje 
a třeba se někdo zeptá: 
PROČ?

Jenda
Já se těším na Bílou sobo-
tu. Půjdu na koncert do 
Velbloudu na Smutného 
Karla. Mají prý hrát veselý 
koncert.

Veronika (18 let)
Mě se nejvíc líbí tesání 
křížů. Ti chlapi jsou moc 

šikovní. Akorát nechápu, 
proč se pořád připomíná, 
že jsme zabili BOHA. 
Měli bychom se za to 
stydět a ne to oslavovat. 
Tedy já ne, já jsem nikoho 
nezabila.

Ptali jsme se na ulici:

(některé dny jsou již obsazeny, ale nevadí, neboť si v noci můžete popovídat...)

Hlídací dny 30. 3. – 6. 4. 2018
Hlídat můžete sami nebo jako rodiny, sbory, kluby – sportovní či jiné.

Volejte nebo pište nebo prostě přijďte a hlídejte. tel.: 777 655 394

Hledáme dobrovolníky na hlídání křížů
na náměstí Přemysla Otakara II.

Prosíme, Vy, kteří alespoň jednu volnou postel máte a také chuť učiniti dobrý 
skutek, ozvěte se na tel číslo: 777 655 394 nebo pošlete SMS „Mohu ubytovat 

+ číslo kolik nocležníků.“ Ozveme se.

Hledáme ubytování pro dobrovolníky
a poutníky a jiné v nouzi.

HLEDÁ SE DESATERO!
Vytesáno do dvou prastarých kamenných desek.
Kdo je objevíte, ozvěte se, prosím. Poznáte je podle textu:

1. V JEDNOHO BOHA 
VĚŘITI BUDEŠ.

2. NEZHOTOVÍŠ MODLU, 
KTERÉ KLANĚTI SE 
BUDEŠ, NEBOŤ JSEM BŮH 
ŽÁRLIVÝ.

3. NEVEZMEŠ JMÉNA 
BOŽÍHO NADARMO.

4. NEZAPOMEŇ, ABYS DEN 
SVÁTEČNÍ SVĚTIL.

5. CTI OTCE SVÉHO 
A MATKU SVOU.

6. NEBUDEŠ VRAŽDIT.

7. NEBUDEŠ CIZOLOŽIT.

8. NEBUDEŠ KRÁST.

9. NEBUDEŠ KŘIVĚ 
SVĚDČIT.

10. NEBUDEŠ DYCHTIT PO 
DOMĚ SVÉHO BLIŽNÍHO, 
ANI PO JEHO ŽENĚ 
A VŮBEC PO NIČEM, CO 
PATŘÍ TVÉMU BLIŽNÍMU.

1. 2.
MILUJ BOHA SVÉHO CELÝM 
SVÝM SRDCEM, CELOU 
SVOU SILOU, CELOU SVOU 
MYSLÍ, CELOU SVOU DUŠÍ.

MILUJ BLIŽNÍHO 
SVÉHO JAKO SEBE 
SAMÉHO.


