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Sviatky a obyčaje jarného cyklu

( Mgr. Michaela Škodová)

byčaje  jarného  cyklu  boli  v minulosti  zamerané  na  pozitívne  ovplyvnenie 
nastávajúcich  zmien  v prírode,  na  zabezpečenie  prosperity  ešte  pred  začiatkom 
jarných prác na poli a na zaistenie očakávanej úrody. Ich súčasťou boli obchôdzky 

mládencov a chorovody dievčat. Hlavnými obradnými predmetmi pritom boli rôzne  formy 
zelene,  ktorá  stelesňovala  princíp  prebúdzajúcej  sa  prírody,  vajíčko –  symbol  kolobehu 
života, a voda – symbol čistoty a zdravia.

O
V slovenskej ľudovej kultúre sa jar začínala symbolickým  vynesením zimy z dediny 

v podobe slamenej figuríny ženy – Moreny, Murieny, Smrtky či Kyselice na Smrtnú alebo 
Kvetnú nedeľu. Zhotovovala sa z dvoch drevených palíc v tvare kríža, obkrútených slamou, 
oblečená  do  miestneho  sviatočného  odevu.  Podstatou  tohto  obradu  bolo  obchádzanie 
s Morenou  po  dedine  za  sprievodu  obradových  piesní.  Mladé  dievčatá  vyniesli  Morenu 
za dedinu, kde ju vyzliekli a figurínu spálili, či hodili do vody. Podobné jarné obchôdzky sú 
rozšírené  takmer  po  celej  Európe  a majú  spoločný  základ  obradu.  Rozdiely  sú  len  v ich 
výklade.  Na Slovensku,  Morave a v Poľsku symbolizovala  Morena zimu,  chorobu a smrť, 
u Čechov  a Nemcov  sa  spájala  s asociáciami  moru.  V Rakúsku  a v Anglicku  sa  ubíjala 
figurína  ako  symbol  zimy  na  konci  fašiangov.  V Taliansku,  Španielsku  a vo  Francúzsku 
reprezentovala pôstne obdobie. Počas celého pôstu bola objektom, do ktorého hádzali kamene 
a blato, každú pôstnu nedeľu z nej niečo odtrhli a na konci pôstu ju slávnostne zničili.

Najdlhšími  a najokázalejšími  cirkevnými 
sviatkami roka sú veľkonočné sviatky. Nie sú však 
natoľko bohaté na obyčajové formy ako Vianoce.  

K veľkonočným  sviatkom  na  území 
Slovenska sa viazal   celý rad úkonov, ktoré mali 
priamy  súvis  s poľnohospodárskymi  prácami. 
Viazali sa na ne rituálne zákazy a príkazy, ako aj 
cirkevné  obrady,  ktoré  prevzalo  kresťanstvo  z 
 judaistických rituálov.

Vysvetlenie  pôvodu  názvu  „veľká“  treba 
hľadať v časoch židovského otroctva v starovekom 
Egypte.  Faraón nebol  ochotný  prepustiť  svojich 
izraelských  otrokov,  preto  Boh  trestal  krajinu 
desiatimi  ranami.  Až  po  poslednej  z  nich,  keď 
zomreli  všetky  prvorodené  egyptské  deti,  faraón 

prepustil zotročený ľud. Židov, ktorí pomazali veraje svojich dverí  krvou baránka, sa táto 
pohroma netýkala a Anjel smrti ich obišiel.  Ako sa ďalej uvádza v Biblii,  po vyslobodení 
z Egypta previedol Boh ľud na čele s Mojžišom cez Červené more, ktoré rozdelil a vysušil. 
Tu niektorí hľadajú pôvod tradičného židovského názvu pre Veľkú noc: pésach - prechod. Iní 
slovo pésach vysvetľujú ako obídenie,  vyhnutie  sa,  a  vzťahujú ho na Anjela  smrti,  ktorý 
obchádzal domy potreté krvou. Obídenie aj prechod predstavujú veľké Božie skutky, ktoré 
urobil počas jednej noci pre svoj ľud, a preto každoročnú spomienku na tento deň Izraeliti 
nazvali Veľkou nocou. 

Baránok  Boží  –  symbol  Krista  sa  uchováva 
v podobe  veľkonočného  obradového  pečiva 
(liatinová forma na pečenie baránka, 1.pol.20.st., 
zo zbierok NMG)
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Posledná pôstna nedeľa, známa pod menom  Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia 
Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa. Kvetná nedeľa pripomína rozhodnutie židovskej rady 
o  Ježišovej  smrti  a  kresťania  si  počas  nej  pripomínajú  triumfálny  vstup  Ježiša  Krista 
do Jeruzalema. V tento deň sa u nás v kostoloch svätia bahniatka, ktorých popol bude použitý 
pri obradoch Popolcovej stredy budúceho roka. Bahniatka si na posvätenie prinášajú aj ľudia, 
tie si potom nosia domov ako posvätenú vec a zakladajú ich za obrazy, zapichujú do trámov, 
dávajú do vázy a kedysi ich dávali aj do poľa či do maštale, aby ich tak ochránili počas búrok.

Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na ustanovenie Sviatosti Oltárnej i Sviatosti 
kňazstva. Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. V tento večer 
premenil chlieb a víno na svoje telo a krv. Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú moc. 
Tento deň dostal svoje pomenovanie pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, 
kde sa Ježiš Kristus modlil pred zatknutím. Túto udalosť symbolizuje nielen otvorený prázdny 
svätostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním, ale aj obnažovanie oltárov a odnášanie všetkých 
predmetov z nich.

Od Zeleného štvrtka do Bielej soboty sa pripisovala mimoriadna moc vode. Ľudia sa 
umývali na potoku pred východom slnka, česali si vlasy      pod vŕbami a brodili kone.

Trojdnie  pokračuje  Veľkým  piatkom -  dňom 
utrpenia,  ukrižovania  a  smrti  Ježiša  Krista. 
V  rímskokatolíckych  chrámoch  sa  v  tento  deň  neslúži 
svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Všetci veriaci 
sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa možno za deň 
len raz do sýtosti. Je to deň osobitne zasvätený spomienke 
Ježišovho  utrpenia  a  smrti  na  kríži.  Je  to  deň  pôstu, 
pokánia a jediný deň roka, kedy sa neslávi Eucharistická 
obeta.  Čítajú  a spievajú  sa  pašie.  Svätenou 
„veľkopiatočnou“  vodou  sa  kropili  domy,  hospodárske 
budovy a domáce zvieratá.

Očistnú  funkciu  mal  aj  oheň  zapaľovaný 
pred kostolom na Bielu sobotu. Hovorilo sa mu  Judášov 
oheň. Uhlíky  a popol  z neho  si  ľudia  odnášali  na  polia 
na  zabezpečenie  dobrej  úrody.  V domoch  sa  zapaľoval 
nový oheň na prípravu veľkonočných jedál.

Obrady  Bielej  soboty sa  v rímskokatolíckych 
chrámoch  konajú  po  západe  slnka  v  rámci  tzv. 
Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa pradávnej tradície je 
táto noc očakávaním Pána. Cirkev bdie a očakáva Kristovo 
zmŕtvychvstanie.

Počas  Veľkonočnej nedele si veriaci pripomínajú 
ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

Veľkonočný  pondelok sa  zvykne  nazývať  aj  „Pondelkom Baránka“  na  pamiatku 
toho,  čo sa udialo  prvého dňa po sobote.  Vtedy totiž  anjel  dodával  odvahu ženám,  ktoré 
na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho našli prázdny. 

S Veľkonočným pondelkom sa spájajú obyčaje kúpania / oblievania vodou a šibania 
dievčat  veľkonočným korbáčom z čerstvých prútov.  Šibaním sa mala  na vyšibanú  dievku 
preniesť  plodnostná  a životodarná  sila  z prúta  a voda jej  mala  zabezpečiť  zdravie  a krásu. 
Súčasťou  bolo  aj  pohostenie  mládencov,  ktorí  za  odmenu  dostávali  maľované  vajíčka. 
Dospelí mládenci niekde dostávali  aj surové vajce. Vyzbierané naturálie slúžili na večerné 
pohostenie na zábave. Na druhý deň šibali a oblievali dievčatá a ženy každého muža, ktorého 
stretli, avšak tieto úkony už nemali obradný charakter a neskôr zanikli.

Krucifix  bol  súčasťou  interiéru  mnohých 
domácností  (Kurtáň,  zač.20.st.,  zo  zbierok 
NMG)



Neodmysliteľnou  súčasťou  Veľkej  noci  je vajíčko.  Vajíčko  svojím  tvarom 
bez začiatku a konca v sebe skrýva predstavu nekonečnosti a opakovateľnosti života, nového 

zrodenia.  Vaječné  škrupiny  sa  zaorávali  do  prvej  jarnej 
brázdy,  celé  vajíčka  sa  nosili  na  hroby  zosnulých. 
Okrem  toho,  že  bolo  súčasťou  obradových  jedál,  bolo 
i darom  z lásky.  Bolo  skúškou  trpezlivosti  a výtvarnej 
zručnosti dievčat. 

Kraslice  patria  k najstarším  výtvarným  prejavom. 
Farbenie  malo  posilniť  magický  účinok vajíčka.  Techniky 
zdobenia  kraslíc  boli  rôzne  –  batikovanie,  farbenie 
prírodnými farbami ( cibuľové šupky, šafrán, drevo slivky, 
vývar  z dubovej  kôry,  ...),  voskovanie,  vyškrabávanie 
do  farbeného  podkladu,  obliepanie  slamou,  lykom,  vlnou, 
leptanie  kyselinou  soľnou,  okúvanie,  či  drôtovanie, 
dierkovanie.  Čo  sa  týka  zobrazovania  motívov,  pôvodne  
dominoval  geometrický   a  predmetový  ornament,  ktorých 
význam  bol  pravdepodobne  magický.  Novší  rastlinný 
a  figuratívny  dekor  bol  ovplyvnený  renesančnými 
a  barokovými  motívmi  a  často  súvisel  s  výšivkovým 
ornamentom. Vyskytoval sa na leptaných a vyškrabovaných 
krasliciach.  Mladšieho  dáta  je  grafická  výzdoba 
s náboženskými alebo ľúbostnými nápismi.

Kraslice  zdobené  kombinovanou 
technikou  –  maľovanie  voskom 
a dierkovanie (Tomášovce,r.2004,
 zo zbierok NMG)


