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SLOVO NA ÚVOD 
 
Všetci sme si zaiste všimli, že už sa nám cez okná pomaly 
dobíja slniečko, na stromoch počujeme radostný spev vtákov 
a v záhrade naše oči tešia prvé jarné kvietky. Už mesiac marec 
nám priniesol niekoľko pekných dní a človek akoby sa prebudil. 
Približujúci sa 1.apríl je podľa legiend tradičným termínom 
bláznenia a žartov. Tým dáva prvému jarnému mesiacu do 
vienka aj rôzne poveternostné roztatárenia a výčiny. Spôsobuje 
ich doznievajúci súboj odchádzajúcej zimy a vytúženého tepla 
premietnutý do premenlivého aprílového počasia. Vystihuje ho 
motto: Apríl šialený- zo zimy a leta spletený alebo Jar má  
sedem alebo devä ť druhov po časia- aprílu ani jedno z nich 
nechýba.   
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JARNÁ ROVNODENNOSŤ – Jar je všetkým 
otec, ma ť... 
Jarná rovnodennosť a tým i oficiálny začiatok astronomickej 
jari v roku 2009 pripadol na 20. marca presne o 12,44 hodine. 
Naši predkovia rôznymi pomôckami zistili presne, kedy je dĺžka 
dňa a noci rovnaká a to bol a je čas, kedy zima zomiera. Aj 
pod Vysokými Tatrami, kde panuje najdlhšie, vyšmaria ju, 
preoblečenú za symbolickú Morenu do potoka. Ak by bol ešte 
pod ľadom, prípadne potok naporúdzi nemajú, nastupuje 
ohnivá alternatíva a Morena skončí v plameňoch. Bahniatková 
štafeta- vládu preberá oveľa pôvabnejšia dáma Vesna. Po 
vynesení zimného symbolu prináša mlaď do dediny letečko  
krehké bahniatka - ako osvedčenú jarnú štafetu generácií. 
Vetvička s púčikmi je spoľahlivým symbolom. Teplá jar je tu a  
z opatrnosti však dajú ľudia na Kvetnú nedeľu bahniatka i 
posvätiť. Jar ostane s nami až do júnového letného slnovratu.  
 



 
 
 

VEĽKÁ NOC 
 
 

Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo zhruba prekrývajú s 
pohanskými oslavami príchodu sviatku jari, mnohé ľudové tradície prevzali z 
predkresťanských dôb veľa zvykov a obyčajov. 

Veľkono čné symboly : 

• baránok — Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách. V 
židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. Zároveň židia na 
sviatok Paschy jedia baránka ako pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta. V 
kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa 
kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu sveta. 

• kríž — Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus bol 
odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril k trestom veľmi krutým a 
ponižujúcim. 

• zajačik — Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene v kresťanskej 
symbolike, niektoré veľkonočné symboly môžeme vystopovať až do 
predkresťanskej doby. Napríklad zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských 
rituáloch oslavujúcich príchod jari. 

• korbáč — Tento v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy symbol Veľkej 
noci má tiež pôvod v starých pohanských zvykoch. 

      NÁPADY NA RÝCHLE A LACNÉ VYZDOBENIE PRÍBYTKU 

K Veľkej noci neodmysliteľne patria bahniatka alebo ako ich vy možno poznáte maňušky,      
jahňady, baránky či babuliatka. Pokiaľ ich 
máme doma zaiste v nás prebudia jar. 
K najobľúbenejším spôsobom veľkonočnej 
výzdoby patria vetvičky bahniatok. Ak vám 
chýba fantázia istotne vás potešíme našimi 
nápadmi.  

Dobrú chu ť! Ak vajíčko vyfúknete a dáte ho 
do stojančeka s previazanou stužkou, bude 
spestrením veľkonočných raňajok.  

Aj ku kvetiná čom:  Jarné farebné kvetináče 
nemusíte nechať len na okennom parapete, 
ale svoje miesto si zaiste nájdu aj na 
veľkonočnom stole. Vajíčka poukladajte okolo nich, niektoré vložte priamo do kvetináča 
alebo ich zapichnite na špajdli medzi rastlinku.  

Zaujímavý veniec:  S vetvičkami bahniatok sa dá výborne pracovať a môžete ich 
vytvarovať do zaujímavého venca, ktorý potom zavesíte na okno či dvere.  

V kahančekoch:  Máte aj vy farebné sklenené kahančeky na sviečky? Ak áno, môžete ich 
šikovne využiť ako podstavce na kraslice. Naaranžujte ich so živým drobným kvietkom.      

 


