
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA 
         Každý kostel, který byl postaven, byl také při první slavnostní bohoslužbě posvěcen. A právě 
tento den se, na připomínku této události, každoročně slaví jako „posvícení“. Název posvícení tedy 
vznikl od slova posvěcení. Posvícení v Morašicích připadá na druhou říjnovou neděli.  Sled událostí o 
posvícení je stejný jako o pouti jen s tím rozdílem, že hody pokračují i v pondělí. Asi před 40 lety se 
posvícení slavilo i v úterý. Při zavádění v pondělí se mladí sejdou naopak u mládkové, a vychází se od 
jejího domku. K tanečnímu placu jde jako první mládek s mládkovou a průvod uzavírají naopak stárek 
se stárkovou. 
         Největší posvícenskou událostí je pak zavádění ženáčů. Zavádějí místní ženáči, ale i ženatí 
z okolních vesnic pocházející z Morašic. K řazení se ženáči sejdou v prostoru chodby mezi výčepem a 
WC. Mladší dívky ženáčům přišpendlí na klopy rozmarýny s pentlemi. Ženatý stárek má rozmarýnu 
s nejdelšími pentlemi. Svobodní zavádějící chlapci a dívky ženáčům přitom na ochutnání nalijí jednu, 
či více skleniček vína pro dobrou náladu. Za rytmu pochodu vejdou „stréci“ v trojicích do sálu. Dva 
nejstarší ženáči vedou uprostřed stárka a mládka. Po skončení pochodu začnou ženáči zatahovat kolo, 
v jehož středu tančí nejstarší přítomný manželský pár. Většinou pro velký počet ženáčů jsou kola dvě. 
Dojde také ke zvedání na ramena. 
Pak následuje volná zábava. A ženáči jdou vyzvat k tanci své manželky. V jedné z přestávek mezi 
jednotlivými skladbami mladí kluci obejdou páry v kole, dávají jim ochutnat víno a vybírají na 
muzikanty. Někdy se v kole zazpívá i údajná „morašická hymna“. Její slova jsou tato: 
 

V UHRÁCH MAJ DOBRÉ VÍNO. 
 

1.V Uhrách maj dobré víno 
papriku a guláš. 

Cikánské houslí to zvuky 
A v kustě ten čardáš. 
A což ty maďarenky 
Ten oheň a ten žár. 
basama terentete 

Krásná vlast má Maďar. 
Však platno nic 

má největší je slast. 
Ref: / :Stověžatá Praho, moje česká vlast: / 

 
2.Zajel jsem až do Říma, 

kde pomerančů kraj, 
kde posvátná je hlína 
pravý to zemský ráj. 

Kde den se s nocí snoubí 
jaký to rajský cit. 

Na břehu té mořské loubí 
s ohnivou vlašskou dlít. 

Však platno nic 
má největší je slast. 

Ref: / :Stověžatá Praho, moje česká vlast: / 
 

3.Byl jsem též v Petrohradě 
na trojce jezdil jsem. 

Po městském po prospektě 
kde jsem se procházel. 
Tu krásnou řeku Něvu 

pokrývá sníh a led. 



Spatříš – li tam ruskou děvu 
srdce ti plesá hned. 

Však platno nic 
má největší je slast. 

Ref: / :Stověžatá Praho, moje česká vlast: / 
 

         Při volné zábavě se nezřídka stane, že někteří manželé jsou odneseni na výčepní pult a platí 
výkupné. Při pondělním strýcovským posvícení bývá hodně veselo. Všichni se baví vespolek, tančí a 
někdy sezpívají známé lidové písně, na zlepšení nálady popíjí se vínko a rozjetá zábava se protáhne 
hodně přes půlnoc. 
 


