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Tisková zpráva z 10. dubna 2012 – Ohlédnutí za výrobou velikonočních paškálů

V Chráněné dílně Palonín provozované Charitou Zábřeh na Zelený čtvrtek skončila sezóna výroby
velikonočních paškálů. Paškál je po celý rok ta nejdůležitější i nejviditelnější svíce v kostele, má své zdobení i
symboliku. Každý rok, vždy na velikonoce, se paškál vyměňuje, připravuje se nový. Palonínská dílna je vyrábí
a farnostem dodává více jak 10 let.
Na Bílou sobotu se jimi přináší do kostelů nové světlo, tzv. paschální (velikonoční) svíce symbolizuje Ježíše
Krista, jehož světlo dle křesťanské nauky rozráží temnoty smrti. Správný paškál musí obsahovat alespoň
30% včelího vosku. Na paškálech nechybí kříž, řecká písmena alfa a omega symbolizují víru, že Ježíš je
začátek i konec, a příslušný letopočet. Při velikonoční liturgii se do paškálu zabodává 5 kadidlových zrn – jde
o připomínku pěti Kristových ran. Během velikonoční doby je možné tuto nepřehlédnutelnou svíci spatřit
poblíž oltáře, po zbytek roku zaujímá své místo nejčastěji u křtitelnice. Při každém křtu se od ní rozsvěcuje
svíce křtěného.
Paškály připravuje chráněná dílna v širokém rozpětí velikostí 50cm – 1,25 metru. Kromě velkých pro kostely
připravuje také domácí malé „paškálky“. Největším dílem je již tradiční 1,75 metrů vysoká a 25 kilogramů
vážící svíce pro Armádu ČR, která jej zapálí při své květnové pouti do Lurd. Už druhý rok naše paškály patří
mezi certifikované výrobky, které se mohou chlubit regionální značkou „Jeseníky originální produkt“.
Paškál bývá pestře zdobený, kromě základního vzoru, byl letos nejčastěji použit motiv kalicha s beránkem a
trnové koruny. Letos dílna svou nabídku rozšířila o další nový vzor s holubicí, kalichem a vinnou révou, a
také nově farnostem nabízela i obětinky ze včelího vosku, což jsou úzké dlouhé svíce, které si věřící zapálí
při sobotní vigilii od nového paškálu. Velký zájem byl letos také o originální paškály, zdobené přímo na přání
zákazníků podle vlastního návrhu nebo předložené fotografie.
Výroba letošních paškálů v chráněné dílně začala už v prosinci. Šikovné ruce pěti pracovnic jich pro kostely
a kaple nejen v České republice připravili celkem 540 kusů. Je to o 24 kusů více než v loňském roce,
z celkových 224 objednávek byla více než 1/3 pořízena přes elektronický katalog, e-shop, na adrese
www.charitazabreh.com. Velikonoční svíce z Palonína kromě Moravy a do Čech, směřují také na Slovensko
přes 160 ks, a jeden bude hořet v Rakouském Klaffer.
Tradicí se k novým paškálům stala přidaná hodnota v podobě 40 dnů modliteb za farnosti, ve kterých naše
paškály hoří. Rozrůstající se skupina dobrovolníků se za tyto farnosti modlí od Velikonoční neděle až do
slavnosti Seslání Svatého Ducha.
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