
 
 

                                                                 

ZÁPSKÉ VELIKONOČNÍ ŘEHTÁNÍ 

               (29.3.-30.3.2018) 

    

             
Srdečně zveme všechny Zápské kluky a holky na: 

5. ROČNÍK V ZÁPECH OBNOVENÉHO VELIKONOČNÍHO ŘEHTÁNÍ. 

Pro ty z Vás, kteří si nepamatujete či již tuto tradici neznáte, krátké připomenutí: 

Velikonoce,  tyto  dny  lidé slavili již od pradávna, jde vlastně o starobylou tradici, která byla součástí 

většího rituálu spojeného s oslavou jara a s oslavou jarní rovnodennosti. V pozdější době se tyto dny 

staly nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, spojeným s památkou umučení a vzkříšení Krista. 

A řehtání?  Jde vlastně o velikonoční obchůzku obcí s hlučícími nástroji (řehtačky, hrkačky, trakaře), 

kdy zvuk těchto nástrojů nahrazuje bití zvonů, které „odletěli do Říma. Zvony znějí naposledy ve 

čtvrtek před Velkým pátkem, pak umlknou až do Bílé soboty. A právě v těchto dnech se řehtá. 

Jak probíhá řehtání:  SRAZ NA NÁVSI -rodiče vítáni 

Ve čtvrtek 29.3.2018 ve 12.00 hod a v 17.00 hod 

V pátek      30.3.2018 v 7.00 hod, ve 12.00 hod a v 17.00 hod 

V sobotu    31.3.2018 v 8.00 hod vyřehtávání  (pochůzka dům od domu, vybírání vajíček , sladkostí a 

drobných peněz pro koledníky). 

http://www.zapstipatrioti.cz/


 
 

                                                       

 

Velikonoce se blíží, ale ještě je čas naučit se či zopakovat si koledu.  

Pro účastníky řehtání přikládáme dvě koledy, které budeme používat při řehtání a následném 

vyřehtávání (řehtačky sebou). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otčenáš 

Otče náš, jenž jsi na      

nebesích, 

posvěť se jméno tvé, 

přijď království tvé, 

buď vůle tvá 

jako v nebi, tak i na zemi. 

Chléb náš vezdejší dej(ž) nám 

dnes 

a odpusť nám naše viny, 

jako(ž) i my odpouštíme našim 

viníkům 

a neuveď nás v pokušení, 

ale zbav nás od zlého. 

[Neboť tvé je království i moc i 

sláva navěky.] 

Amen. 

O Jidáši 

I ty nevěrný Jidáši, 

cos to učinil, 

že jsi svého Mistra, 

Židům prozradil. 

 

Za to budeš míti 

v pekle hořeti, 

s Luciferem, ďáblem, 

tam přebývati. 

 

Na zelený čtvrtek, 

v zahradě jali 

na Velký pátek 

ukřižovali. 

 

Na Bílou sobotu 

s kříže ho vzali, 

do hrobu dali,  

ty kluci Židi. 

 

Jako psi černí 

kopali jámu, 

Ježíši pánu. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Amen

