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CELÁ ZEM SA RADUJE:

1. TALIANSKO

K talianskej Veľkej noci (Pasqua) patrí symbol 
vzkriesenia a nového života – vajíčko. Vajíčka 
sa pridávajú do polievok, do zeleninovej torty či 
do omelety frittata, ktorá rozvoniava v rodinách 
na veľkonočné ráno. Tradičné je aj pečivo v tva-
re holubice a jedlá z jahňaciny. Do Talianska sa 
možno prostredníctvom televízie prenesiete aj 
vy, ak budete sledovať krížovú cestu s pápežom 
Františkom v rímskom Koloseu a slávnostné 
požehnanie Mestu a svetu  (Urbi et orbi) zo Svä-
topeterského námestia vo Vatikáne. 

2. FRANCÚZSKO
Keby ste vyrastali vo Francúzsku, na Zelený 
štvrtok by vám mamička rozprávala príbeh 
o lietajúcich kostolných zvonoch. Tie podľa 
legendy v tento deň odlietavajú do Ríma, od-
nášajú smútok a bolesť Ježišovho utrpenia. Na 
Bielu sobotu večer priletia späť do kostolov 
a slávnostne vyzváňajú radostnú zvesť, že Kris-
tus vstal z mŕtvych. 

Ale lietajúce zvony by ste na nebi asi hľadali 
márne. Vieme, že na Zelený štvrtok sa zvony 
v celej Cirkvi „zaväzujú“ – teda je v kostole 
ticho, bez zvukov zvonov a organa, až do Veľ-
konočnej vigílie v sobotu po zotmení, keď sa 
„rozviažu“ a naplno zvonia široko-ďaleko.

Kameň odvalený z hrobu Ježi-
ša pripomína vo Francúzsku 
hra, v ktorej deti gúľajú su-
rové vajíčka z kopca. Komu 
ostane vajíčko na úpätí svahu 
celé, ten je víťaz. Namiesto veľko-
nočného zajaca majú Francúzi veľ-
konočnú rybu. Deti si v tento deň 
môžu robiť „prvoaprílové“ žartíky 
a nenápadne lepia dospelákom 
na chrbát papierové rybky. Čím 
viac, tým lepšie☺. Ozaj, viete, 
čo v kresťanstve symbolizuje 
ryba?

Ahoj, kamaráti! 
Dnes z plného hrdla kričíme: Aleluja! Pán Ježiš vstal z mŕtvych! Svetlo z Izraela objíma a zachraňuje 

celý svet. Ste zvedaví, čo čaká vašich rovesníkov počas veľkonočných sviatkov? Niekde budú počas karnevalov vybuchovať ohňostroje, inde 
sa gúľajú vajíčka dolu kopcom ako odvalený kameň z hrobu Vzkrieseného. A ako rôznorodo chutia dobroty na slávnostne prestretom 
stole v kruhu rodiny! Spolu s Dobromilkou a so Svetlúšikom môžete teraz zažiť zrýchlenú veľkonočnú cestu okolo sveta ☺. 
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