
Jar je tu!

Prvý jarný den je dnom rovnodennosti, co

znamená, že všetci na Zemi budú mat rovnako

dlhý den ako noc.

Príchod najkrajšieho rocného obdobia bol na

území Slovenska oddávna spájaný s rôznymi

ludovými tradíciami. Jednou z nich, ktorá má

korene ešte v predkrestanskom období, je

vynášanie Moreny (Marmurieny, Mureny),

slamenej figuríny odetej do ženských šiat.
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Morena symbolizovala slovanskú bohynu

zimy a smrti. Morenu nosili ludia po

dedine a nakoniec podpálili a hodili

do potoka. Verili, že takto odoženú od

seba choroby, ba aj smrt.
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Tento zvyk si možno vykladat rôzne.
Podla jedných slamená figurína
symbolizovala zimu, ktorej odchod
mal otvorit cestu pre nástup jari a po
nej leta.

Vynášanie Moreny

`
ˇZvyk rozlúcky so zimou a privítania jari sa na

Slovensku uchoval aj po prijatí krestanstva.
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,,Morena, Morena!
Za koho´s umrela?



A pre staré dievky bol tento zvyk velmi dôležitý.
Museli pozorne sledovat, na ktorú stranu
Morena bude plávat a pri ktorej strane sa
zastaví. Ak to bolo blízko nejakej chalupy a
býval v nej slobodný mládenec, ten jej mal byt
aj súdeným.

Podla iných bola Morena
zosobnením smrti a jej
likvidácia mala zabezpecit
prosperitu celej obci.

Vynášanie Moreny
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Má však ustálený den na oslavu - nedelu
- pretože Ježiš Kristus vstal z mrtvych
podla svedectva apoštolov prvý den po
sobote (Matúš 28,1 Marek 16,1 Lukáš 24,1 Ján 20,1).

Termín Velkej noci nie je stály,
každoročne sa mení. Velká noc pripadá
na prvú nedelu po prvom jarnom splne
mesiaca - po 21. marci.
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Velkonocné sviatkyˇ`
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Velkonocný - tichý týžden trvá od Kvetnej
nedele po Bielu sobotu, pocas ktorého si cirkev
zvlášt intenzívne pripomína pamätné dni
utrpenia a smrti Ježiša Krista. Ich vážnost
pripomína cierne chrámové rúcho.

Velkonocné sviatkyˇ
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Na Kvetnú nedelu si ludia do kostola

Velkonocné sviatkyˇ`

Doma si ich zastokli za hradu na
povale alebo obrazy, aby ich
chránili pred búrkami. Pri búrkach
konárik položili do obloka, alebo
kúsok z neho hodili do ohna.
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doniesli rozvinuté vrbové
prútiky, ktoré im knaz
svätil modlitbami.
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Velkonocné sviatkyˇ`

Bahniatkami okiadzali aj chorých,
aby sa skoro uzdravili, na Orave
dávali prútiky do prvej brázdy, na
východnom Slovensku ich uložili k
prvému zasadenému zemiaku.

ˇ
ˇNa Horehroní prútmi vyhánali dobytok na prvú

pašu, v okolí Hontu zapichovali vetvicky na hroby
svojich blízkych, aby podobne ako sa budí na jar
príroda prebudili aj duše svojich príbuzných.



Na Zelený štvrtok ci Bielu
sobotu sa muži, ženy aj
dospievajúca mládež chodili
umývat do potoka. Dievcatá
verili, že po takomto umytí
budú cerstvé ako lastovicky,
nebudú mat pehy na tvári a ak
si umyjú vlasy, rýchlejšie im
budú rást.

ˇ

Spievali:

Vodicka cistucká, Kristova maticka, omývaš brehy,
korene, omývaj i mna, biedne, hriešne stvorenie.
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Krestania si na Velký piatok pripomínajú potupnú
smrt Ježiša Krista na kríži. V rímsko-katolíckych
chrámoch sa v tento den neslúži omša, oltáre sú bez
chrámového rúcha, bez kríža aj svietnikov. Na
niektorých miestach sa nezvoní, len rapká od štvrtku
do soboty vecera. V tento den sa zachováva pôst -
nejedáva sa mäso.
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Velký piatok považujú evanjelici za naj-
významnejší sviatok, pretože Syn Boží dokoncil
dielo vykúpenia sveta.

`

Ježiš Kristus bol ukrižovaný na
vrchu Golgota cisára Tibéria a
Pontského Piláta. Na službách
Božích sa čítajú a spievajú
pašie, prisluhuje sa Vecera
Pánova.
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Na Bielu sobotu sa ludia
venovali vareniu a peceniu
obradných jedál. Casto sa
varila šunka. Mast zo šunky
odkladali na liecenie rán a
mnohí verili, že chráni aj pred
hadím uštipnutím. Vo viacerých
oblastiach pripravovali na
Velkú noc jahna.` ˇ
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Na Bielu sobotu sa v južných častiach stredného a
západného Slovenska dosial pecú baránka z masy
pripravenej z vajec, žemlí a klobásy.

`
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Ked gazdiná vymiesila
cesto, neocistila si ruky a
išla pohladkat stromy,
ktoré mali v tom roku prvý
raz zarodit, alebo ktoré
dávali málo ovocia.
Najviac sa však všade
jedli vajícka.
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Na Velkonocnú nedelu založili dospievajúcim
dievcatám po prvý raz na hlavu partu. Pri
prekrocení kostolného prahu každá prehodila
cez seba peniaz pre štastie. Velkonocná nedela
sa považovala za najväcší sviatok roka, preto
sa nesmelo varit, dokonca ani krájat nožom.
Preto sa všetko pripravilo na Bielu sobotu.
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Obradové velkonocné jedlá sa
pripravili do košíka a zobrali sa
na svätú omšu. Cez omšu sa
svätili tieto jedlá. Z kostola sa
každý ponáhlal domov, pretože
ako rýchlo prišiel, taký šikovný
mal byt pri žatve. Stolovanie v
tento den pripomínalo Štedrú
veceru.

` ˇVelkonocné sviatky
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Prvým chodom bolo vajícko, ktoré gazda rozdelil
medzi všetkých prítomných. Hlavný chod bolo mäso z
hydiny. Všetci sa mali dobre najest, aby boli sýti po
celý rok. Požehnané jedlo sa muselo skonzumovat
tak, aby z neho nic nevyšlo nazmar.
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Velkonocné sviatky
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Jedli sa aj omrvinky, lebo keby
sa tak nestalo, bola by aj úroda
ohrozená. Co sa neskonzumovalo,
to sa hodilo do pece a spálilo. Na
Velkonocnú nedelu bola aj
zábava pre mládež.
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Vari najväcším sviatkom mládencov bol práve
pondelok, kedy sa chodilo po domoch, kde mali
dievcatá, aby ich mohli chlapci pooblievat cerstvou,
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studenou vodou, ktorá mala byt
symbolom zdravého života.
Mládenci nešetrili vodou a veru
niektorá dievcina dostala
poriadnu dávku vody. No a ako
to už býva – vela vody dievku
nepotešilo a nepotešilo ju ani
ked ju oblievaci obišli.
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Velkonocný pondelokˇ`



V niektorých oblastiach bývalo zvykom, že k oblievacke
sa pridalo aj šibanie dievcat pleteným korbácom,
v niektorých zas šibanie prebrali v utorok dievcence
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Velkonocný pondelokˇ`

a oplácali chlapcom pondelnajšiu
oblievacku. Nech už to bolo
akokolvek, bola to a ostáva našou
velkou a vzácnou tradíciou, ktorú
by sme si mali ctit, uchovávat
a udržiavat.̀
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Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláca od korbáca.

Kázal kadlec aj kadlecka, aby dali tri vajícka.

Jedno biele, druhé cierne, a to tretie zafarbené,

to je moje potešenie. Aj kus baby,

Aby boli naši radi.
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Velkonocný vinšˇ`
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