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Štvrtok po Kvetnej nedeli sa volá 
Zelený štvrtok. Dievčatá sa skoro ráno 
chodievali česať pod vŕbu. Pritom 
odriekali: „Vŕba, vŕba zelená, daj mi 
vlasy na dva pásy.“ Verili, že budú mať 
krásne dlhé a husté vlasy.

Ďalší deň bola Biela sobota. Gazdinky 
pripravovali slávnostné jedlá a piekli 
koláče. Dievčatá maľovali vajíčka na 
pondelok pre kupačov a chlapci plietli 
korbáče. Po západe slnka sa chodilo 

do kostola, kedy sa slávila omša zmŕt-
vychvstania Ježiša Krista. 
Po návrate domov bola v domácnos-
tiach slávnostná a bohatá večera. 
Medzi jeden zo zvykov patrilo aj to, že 
celá rodina si rozdelila jedno uvarené 
vajíčko tak, aby sa z neho ušlo každé-
mu aspoň kúsok. Symbolizovalo to 
súdržnosť rodiny. 

Veľkonočná nedeľa bola ďalším dôležitým 
sviatkom veľkonočného obdobia. V mno-
hých oblastiach ľudia nosili v košíku do 
kostola jedlá na posvätenie. 
Verili, že posvätené jedlá majú 
magické vlastnosti. Časť z nich 
potom dávali aj dobytku, aby 
sa mu dobre darilo.
Po návrate z kostola sa v rodine 
podával bohatý obed. Na konci obeda sa podával koláč z kysnutého 
cesta nazývaný calta alebo paska. Okrem neho boli aj iné koláče, 
záležalo od rôznych oblastí na Slovensku.

Veľkonočný pondelok prinášal šibačku a oblievačku. V niektorých 
oblastiach Slovenska sa len šibalo, v iných len oblievalo, v niekto-
rých aj šibalo aj oblievalo. Mládenci 
chodili skoro ráno v skupinách. 
Okrem vlastného korbáča – šibáka 
nosili ešte jeden spoločný, dlhý, na 
ktorý im dievčatá priväzovali stužky. 
Dievčatá sa šibačom a polievačom 
vždy veľmi potešili, pretože sa verilo, 
že po vyšibaní budú svieže, zdravé 
a opeknejú.

Na Zelený štvrtok alebo Bielu sobotu sa muži, ženy aj dospievajúca 
mládež chodili umývať do potoka. Začínalo sa už pred ranným zvo-
nením. Dievčatá verili, že po takomto umytí budú čerstvé a svieže, 
nebudú mať pehy na tvári a ak si umyjú vlasy, rýchlejšie im budú 

rásť. Popri tom spie-
vali: „Vodička čistučká, 
Kristova matička, omývaš 
brehy, korene, omývaj 
i mňa, biedne, hriešne 
stvorenie.“ 

Na Veľký piatok ľudia, ktorí trpeli chorobami, chodili sa zavčasu 
ráno umývať do potoka. Voda v potoku vraj mala zázračnú silu 
a pôsobila na rany. Účinok mala len vtedy, keď sa chorý umýval 
veľmi skoro ráno, kým nepreletel ponad vodu vtáčik.

S Veľkým piatkom sa 
spája taktiež veľa rôznych 
zvykov. Napríklad mlá-
denci brodili v potoku 

kone, aby boli silné a zdravé. Verilo sa, že tento deň je vhodný na 
štepenie ovocných stromčekov. Nesmelo sa však robiť so zemou.
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