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JEŽIŠ VSTAL Z MŔTVYCH, ALELUJA!

Tam si deti na veľkonočné sviatky pochutnávajú 
okrem iného aj na palacinkách alebo tvaroho
vých pyramídkach, ktoré v ozdobených koší
koch spolu s kraslicami a dobrotami najprv pri
nesú do chrámu na požehnanie. Vo veľkonočné 
ráno sa veriaci radostne zdravia: Christos vozkrese! 
Znamená to, že Kristus vstal z mŕtvych. Korbáče 
alebo veľkonočné zajace či baránky by ste tam 
pravdepodobne nenašli – nepatria k ruským zvy
kom. No všimli by ste si červené vajíčka, ktoré 
pripomínajú Kristovu krv a obnovu života.

3. RUSKO

4. KEŇA
Veľká noc v Keni (aj v iných častiach 
afrického kontinentu) je plná hlas
nej radosti. Veriaci spievajú a tan

cujú na svätých omšiach. Aj tam 
poznajú veľkonočné vajíčka. 
Deti v gréckokatolíckych rodi

nách ich zdobia červenou farbou, 
ktorá symbolizuje krv Pána Ježiša 

a jeho víťazstvo nad smrťou. Hrajú sa 
hru tsougrisma, kde jeden z hráčov za

kričí „Kristus vstal z mŕtvych!“, ostatní 
zakričia: „Skutočne vstal z mŕtvych!“, 
potom hráč chytí červené vajíčko me
dzi prsty a koncom sa snaží puknúť 

vajíčko súpera. Ak sa mu to podarí, 
tým istým koncom sa snaží puknúť 
vajíčko ďalšieho súpera. Víťazom je 

ten, kto popuká čo najviac vajec. 

5. VEĽKÁ BRITÁNIA, 6. USA

Deti vo Veľkej Británii a v USA sa tešia na rôz
ne tradičné hry a súťaže s vajíčkami: gúľanie 
vajec dolu kopcom, hľadanie zdobených vajec 
a čokoládových zajacov ukrytých v dome či na 
záhrade, „posúvanie“ vajíčok lyžicami s dlhý
mi rúčkami... Víťazi sú obdarovaní, ako inak, 
kraslicami. 

K Veľkej noci patria buchtičky zdobené bielym 
krížom, ktoré pripomínajú Ježišovo ukrižovanie 
a zmŕtvychvstanie. Volajú sa hot cross bun. 

Vo Veľkej Británii tancujú špeciálny ľudový 
tanec so zvončekmi pripevnenými na pred
koleniach, pri ktorom sa máva vreckovkami. 

Britská kráľovná má zvyk na Zelený štvrtok 
rozdávať almužnu – peňažné dary 
núdznym.

7. ŠVÉDSKO, 8. FÍNSKO

Škandinávske deti sa v dňoch 
pred Veľkou nocou pre
zliekajú do starých dlhých 
sukní, na hlavu si uväzujú 
šatôčky a líčka si farbia načer
veno. Chodia po domoch, roz
nášajú vlastnoručne vyrobené 
veľkonočné pozdravy a dostávajú 
sladkosti. Aj vo Švédsku nájdete 
veľkonočné ozdoby z narcisov, 
pierok a vetvičiek.

9. INDIA
K  veľkonočným oslavám na 

Indickom polostrove patria aj 
niekoľkodňové tancovačky na 

plážach a pouličné karne
valy. Aj tam sa ľudia ob

darúvajú čokoládovými 
zajacmi, vajíčkami, ale 
aj kvetmi a pestrými 
lampášikmi.

11. KANADA

Zvláštnym zvykom je osvetľovanie pamiatok 
a  dôležitých budov farebnými svetlami pred 
Veľkonočnou nedeľou. Miestne deti tiež poznajú 
zdobenie vajíčok, ale majú aj špeciálne veľkonočné 
ľalie. Pochutnávajú si na jedlách z jahňaciny, fazule 
a maškrtách s tradičným javorovým sirupom.

10. NOVÝ  ZÉLAND
V tomto štáte sú veľkonočné sviatky naozaj 
iné. Predstavte si, že na tomto ostrove v čase 
Veľkej noci nie je jar, ale jeseň. Zo stromov 
opadávajú listy a krajina sa pripravuje na zi
mu, no i tak si novozélandské rodiny posielajú 
pohľadnice s kuriatkami a so zajačikmi, ktoré 
patria k mláďatkám jari. 

12. MEXIKO

Veľkonočné sviatky v Mexiku Domingo de Pascua 
sú plné radosti aj v uliciach, kde môžete zažiť 
veľkolepé karnevaly a festivaly. Deti sa tešia 
z  dvojtýždňových prázdnin. Neučia sa cez 
Veľký týždeň ani týždeň po Veľkej noci, aby 
sa mohli spolu s rodičmi zúčastňovať na obra
doch týchto špeciálnych dní. V slávnostnom 
jedálničku nechýbajú 
recepty s  kaktusom 
opunciou (nopal). 
Ale nemajte 
strach, ten
to kaktus 
upravený 
na tanieri 
nepichá!

Ako prežívaš veľkonočné sviatky 
ty? Ktoré zvyky a symboly vo va-
šej rodine pripomínajú a oslavujú 
vzkriesenie Pána Ježiša? Ktoré vaše 
zvyky súvisia skôr s príchodom jari? 

(Napíš, nakresli si nejaký zvyk do 
prázdnej mapky Slovenska.)
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