Velika noč
Velika noč, največji krščanski praznik, je praznik veselja in upanja.
Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih in verujejo,
da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt.
Velika noč je praznik, ki je s krščansko podobo prekril starodavna pomladna
slavja, a vendar je v obredjih in šegah velikonočnega praznovanja ostala vrsta
prastarih poganskih, predkrščanskih prvin, povezanih predvsem s plodnostjo
in zagotavljanjem dobre letine.
Čas velike noči je čas pomladi, ponovnega prebujanja narave, kaljenja, brstenja,
cvetenja, rasti, daljšanja dni in krepitve moči sonca, zmage svetlobe proti temi,
toplote proti mrazu, življenja proti smrti. Velika noč je premakljiv praznik:
velikonočna nedelja je prva nedelja po prvi spomladanski polni luni.
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Velikonočno
tridnevje
Zadnje tri dni pred veliko nočjo, čas intenzivne
priprave na praznik, imenujemo velikonočno
tridnevje. V velikem tednu so se ljudje nekdaj
večinoma zadrževali doma. Z delom na polju so
končali v sredo, nato pa so se posvetili urejanju
in pospravljanju hiše in njene okolice.

Blagoslov velikonočnih jedi v Bevčah, leta 2002

V cerkvah na sredo velikega tedna pripravijo
božji grob. Na veliki četrtek utihnejo cerkveni
zvonovi, zvončki in orgle. Na veliki petek je strogi
post – v spomin na Jezusovo trpljenje in smrt na
križu. Veliki petek je edini dan v letu, ko ni svetih
maš, se pa moli križev pot.
Velika sobota je dan celodnevnega čaščenja
Jezusa v božjem grobu. Na veliko soboto se
zjutraj blagoslavljata velikonočna ogenj in voda,
popoldne pa potekajo blagoslovi velikonočnih
jedil. Zvečer se z velikonočno vigilijo začne
praznovanje velike noči. Z velikonočnim
tridnevjem se zaključi postni čas in se začne
velikonočni čas.
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Velika nedelja
Na velikonočno jutro zadone zvonovi, oglasijo
se možnarji, po župnijah potekajo vstajenjske
procesije, jutranji maši pa sledi velikonočni
zajtrk. Na Slovenskem je še vedno razširjen
poseben način zvonjenja na velikonočno jutro –
pritrkovanje.

Velikonočne voščilnice iz zbirke Muzeja Velenje

Velika nedelja je družinski dan, ko se ob
velikonočnih dobrotah zberejo vsi člani družine
in se posvetijo drug drugemu. Ponekod še velja,
da se žegna ne sme jesti z nožem in vilicami,
ampak z rokami. Včasih so od maše tekli domov
– fantje zato, da bi pritekli dobro letino, dekleta,
da bi pritekla ženina.
Veselje ob veliki noči verujoči izražajo z vzklikom
aleluja, ki izhaja iz hebrejskih besed hallelu in
Yah, kar pomeni: »Slavite Jahveja!«, to je »Slavite
Boga!«
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Velikonočni
ponedeljek
Velikonočni ponedeljek je bil nekdaj najbolj vesel
in družaben dan v letu. Na Slovenskem je bil
to dan za obiske, igre s pirhi, druženje, ples in
zabavo.
Danes je velikonočni ponedeljek v večini
evropskih držav dela prost dan, ki ga ljudje
namenijo izletom, sprostitvi ter obiskovanju
prijateljev in sorodnikov, precej pa je na ta dan
tudi tradicionalnih prireditev.
V Sloveniji so to danes predvsem prireditve, s
katerimi obujajo tradicijo iger s pirhi (na primer
tekmovanja v sekanju pirhov – ciljanju pirhov s
kovanci), pa tudi koncerti, razstave velikonočnih
dobrot in blagoslovi motorjev.
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Velikonočni čas
Velikonočni čas traja od velike noči do praznika
svete Trojice. Prvi teden po veliki noči se imenuje
velikonočni teden in predstavlja podaljšano
praznovanje velike noči.
Velikonočni čas vsebuje sedem velikonočnih
nedelj: za prvo šteje velika noč, naslednja
nedelja je bela nedelja, ki so ji ponekod rekli tudi
mala velika noč. Včasih se je na belo nedeljo po
domovih še vedno jedel žegen. Teden dni po
sedmi velikonočni nedelji je praznik binkošti, še
en teden pozneje pa praznik svete Trojice
Pomensko se v velikonočni čas vključuje še
četrtek po sveti Trojici – telovo. Liturgična barva
velikonočnega časa je bela.
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Velikonočno
zelenje
Čaščenje pomladnega zelenja je mnogo
starejše od krščanstva, praznovanje
velike noči pa se začenja z blagoslovom
pomladnega zelenja na nedeljo pred
veliko nočjo – na cvetno nedeljo.

Cvetnonedeljski blagoslov zelenja v Škalah,
prva polovica 20. stoletja

Na Slovenskem zelenje povežemo v
snope, imenovane tudi butare, bogance,
pušlje, presmece, potice … Z blagoslovom
se snop spremeni v žegnani les, ki varuje
polje pred nevihto, živino pred boleznijo
in hišo pred nesrečo.
Praviloma naj bi bilo v snopu sedem vrst
zelenja. Najpogosteje se uporabljajo
bršljan, brinje, leska in dren.

Prikaz izdelave snopa na Velenjskem gradu
(Ruda Strmčnik iz Plešivca, leta 2004)
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Velikonočni
ogenj
Velikonočni kresovi so starodavni pozdrav
pomladnemu soncu in marsikje na Slovenskem
je prižiganje kresa v noči z velike sobote na
veliko nedeljo še v navadi.
Včasih je veljalo: do koder seže dim
velikonočnega ognja, do tja ne bo kuge in tudi
mraz ne bo škodil posevkom. Sicer pa se pri
cerkvah na veliko soboto zjutraj blagoslavlja
ogenj, ki ga verniki s pomočjo lesnih gob
odnesejo domov.
Gobe k blagoslovu najpogosteje prinesejo
otroci in potem z njimi obiščejo tudi sosede,
sorodnike in prijatelje ter za srečo in zdravje
ljudi in živali blagoslovijo vse prostore v hiši in v
hlevu, za večjo rodovitnost pa tudi njive, vrtove,
sadovnjake. Za ta obisk prejmejo simbolično
plačilo.
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Velikonočna
voda
Od nekdaj je veljalo, da je treba v pomlad vstopiti
čist. Blagoslovljena voda ne očisti le telesa,
ampak tudi duha, saj spere grehe, brani pa tudi
pred boleznijo ter prinese zdravje in lepoto.
Z blagoslovljeno vodo se ob veliki noči
blagoslavlja hiše, gospodarska poslopja, polja,
vinograde …
Blagoslovljeno vodo, ki se jo na veliko soboto
prinese iz cerkve, po domovih hranijo vse leto
in jo uporabijo, ko kdo zboli, ko se pripravlja k
nevihti, ko pride k hiši nova živina, ko gre kdo od
domačih na pot …
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Velikonočni
ropot
Velikonočne raglje so ostanek starih vraž,
po katerih naj bi ropot pregnal zle duhove.
V času, ko se v cerkvah ne zvoni z zvonovi,
te nadomeščajo raglje.
Eden od načinov obrambnega ropota pa
je tudi streljanje. V številnih slovenskih
krajih je še vedno v navadi, da fantje na
velikonočno jutro streljajo z možnarji.

VelikaNoc_razstava_PodhodPosta_FINAL.indd 10

28. 03. 18 05:36

Velikonočno
jajce
Jajce je že od pradavnine in v vseh kulturah
simbol življenja. Ob praznovanju pomladi so se s
pobarvanimi jajci obdarovali tudi Babilonci, stari
Grki in Rimljani.
Obarvana jajca so se v Evropi pojavila v
17. stoletju in takrat je o njih pisal tudi že
Janez Vajkard Valvasor. Najbolj razširjeno
poimenovanje velikonočnega jajca na
Slovenskem je pirh, na Štajerskem mu pravijo
pisanka, v Beli krajini pisanica, v Prekmurju
remenka ali remenica.

Velikonočna razglednica iz zbirke Muzeja Velenje

Slovenci poznamo tudi mnogo iger s pirhi:
turčanje, valičanje, sekanje, rolkanje, trkljanje,
pikanje … Pri večini iger gre za zadevanje
pirhov in zmagovalec je tisti, katerega jajce
se ne razbije. Dan za igre s pirhi je velikonočni
ponedeljek.

Predloga za krašenje pirhov iz publikacije Narodni okraski na pirhih
in kožuhih (Sič, A., Ljubljana: Kr. zaloga šolskih knjig in učil, 1922)
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Velikonočne jedi
Sestavni del priprave na veliko noč je post, ki se
prične dan po pustu – na pepelnično sredo. Dan,
ko naj bi se posta še posebej strogo držali, pa je
petek pred veliko nočjo.
Naslednji dan, velika sobota, je dan za blagoslov
prazničnih jedi. Velikonočne jedi imajo poseben
simbolni pomen. Tako hren predstavlja žeblje,
s katerimi je bil Jezus pribit na križ, meso
njegovo telo, pirhi pa kaplje Kristusove krvi in
tudi vstajenje – tako kot piščanec stre lupino in
vstopi v življenje, je iz groba vstal tudi Jezus.

V košari z žegnom ne smejo manjkati kos boljšega mesa,
pirhi, hren ter kruh ali potica

Seveda praznika na Slovenskem ni brez potice,
je pa ob njej v nekaterih pokrajinah za veliko
noč značilen tudi poseben velikonočni kruh: na
Štajerskem presnec, na Primorskem pinca, na
Koroškem šartelj …
Otroci so za darilo ob veliki noči pogosto dobili
testene ptičke ali pa pletene štručke s pirhom ali
pomarančno v sredini.
Lončen model za peko potice
(iz depoja Muzeja Velenje)
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Velikonočne
živali
Živali, ki jih povezujemo z veliko nočjo, in se
pojavljajo tudi v velikonočnem okrasju, so
predvsem zajci, kokoši, petelini in piščanci.
Marsikje je v navadi, da velikonočni zajček na
nedeljsko jutro skrivaj obišče otroke in jim
prinese darilo, ki ga morajo otroci poiskati v
hiši ali na vrtu.
Petelin od nekdaj velja za zaščitno žival, saj
ponazarja budnost, s katero nas varuje pred
nevarnostjo, piščanci in kokoši pa so simbol
plodnosti in rasti. Velikonočna žival pa je
seveda tudi jagnje – simbol nedolžnosti in
nemoči.

Velikonočne živali so pogosto osrednji motiv velikonočnih voščilnic;
tudi tistih, ki jih hrani Muzej Velenje

Po evangeliju naj bi Kristus umrl ob treh
popoldne, v času, ko so v templju darovali
jagnje. Apostol Pavel je zapisal: »Kristus, naše
velikonočno jagnje, je darovan.«
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Velikonočni
darovi
Za naše kraje so značilna darila, ki so jih na
velikonočni ponedeljek dobivali otroci od svojih
krstnih in birmanskih botrov, hlapci in dekle od
gospodarjev ter od domačih stari starši, ki so
imeli izgovorjen kot v hiši.
Velikonočnemu darilu rečemo pisanka. Pisanka
za otroke je bila največkrat sestavljena iz
obarvanega jajca, kruha, kolača ali potice,
sladkarije in morda tudi kovanca, stari oče je
dobil na primer tobak, stara mati kavo, hlapec
in dekla pa običajno nove hlače, predpasnik ali
nogavice. Fantje so od deklet na velikonočni
ponedeljek dobivali pirhe. Navadno so se že
na pustno nedeljo dogovorili, če smejo priti po
pisanico.
Stari pregovor pravi: »Pisanica rdeča – ljubezen
goreča.«
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Velikonočni
vzorci
V evropskem letu kulturne dediščine se
Muzej Velenje pri raziskovanju, ohranjanju in
predstavljanju kulturne dediščine povezuje s
številnimi institucijami, društvi in posamezniki.
Med drugim smo sodelovali s člani Skupine
Vesta Društva šaleških likovnikov, ki so svoje
pirhe krasili z ornamenti, temelječimi na
predlogah iz publikacije z naslovom Narodni
okraski na pirhih in kožuhih, ki je leta 1922 v
Ljubljani izšla pri Državni zalogi šolskih knjig in
učil. V njej so objavljeni vzorci okrašenih pirhov iz
Bele krajine, z Dolenjske, Notranjske in iz Škofje
Loke z okolico ter okraski kožuhov iz Bele krajine
ter škofjeloškega in kamniškega okoliša.

Vzorci za krašenje pirhov iz publikacije Narodni okraski na pirhih
in kožuhih (Sič, A., Ljubljana: Kr. zaloga šolskih knjig in učil, 1922)

Publikacijo je Muzeju Velenje poklonil Karl
Drago Seme. Tradicionalnih slovenskih načinov
barvanja in krašenja pirhov je veliko, slovenska
pobarvana jajca pa veljajo za ena najlepših
v Evropi. Najpogostejši tradicionalni tehniki
krašenja jajc sta barvanje in risanje vzorca z
raztopljenim voskom ter praskanje vzorca na
pobarvano jajce.
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Velikonočne
cvetlice
Veliko noč spremljajo tudi pomladne cvetlice.
Pogosto so del snopa, ki se ga blagoslavlja na
cvetno nedeljo, z njimi so okrašene košare,
v katerih se nesejo k blagoslovu velikonočna
jedila, krasijo praznično mizo. Najpogosteje z
veliko nočjo povezujemo vijolice, trobentice,
narcise in forzicije.

Z razstave papirnatih rož v kapeli sv. Jurija na Velenjskem gradu
(marec 2018)

Del tradicionalnega velikonočnega okrasja na
Slovenskem pa so tudi papirnate rože, s katerimi
so nekoč krasili predvsem bogkove kote v hišah,
cerkve in kapele. Izdelovalke rož iz krep papirja
so tudi članice Društva REVIVAS Škale, ki je od
leta 2014 vpisano v register nesnovne dediščine
pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije
kot nosilec nesnovne dediščine izdelave
papirnatih rož.
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