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Cvetna nedelja in velika noč

Cvetna nedelja je zadnja nedelja pred 
veliko nočjo

*

Velika noč je prvo nedeljo po prvi polni 
pomladanski luni
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Cvetna nedelja, tudi oljčna nedelja

Imenuje pa se tudi cvetnica in je zadnja nedelja pred veliko
nočjo, ko krščanski verniki nosijo k blagoslovu v butare ali 
v šope povezano spomladansko zelenje. 
Praznik predstavlja spomin na palmove veje, ki so jih ljudje 
lomili in postlali kot preprogo pred Jezusom, ko je ta 
prijahal na oslici v Jeruzalem in doživel navdušen sprejem 
(Judje so ga imeli za odrešenika, ki jih bo rešil rimskega 
suženjstva) .
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Verjetno pa je obredje povezano tudi z zelo staro 

predkrščansko šego, ko so ljudje zbirali “sveto”

rastlinje, ki naj bi jih varovalo pred strelo in neurji, 

odganjalo pa naj bi zle sile in bolezen.

brin
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Zelenje, povezano v šope (cvetoči dren, brin, 

borovnica, rdeča omela…), ki ga verniki, nosijo k 

blagoslovu, nosi v Sloveniji različna imena:

• butarica, butara – Ljubljana in okolica

• presnec – Prekmurje 

• fašine (v šop povezane oljčne vejice) – slov. Istra

• beganica – Gorenjska

• hebanca – Bohinj

• žegen ali leseni – Dolenjska

• drenek – Bela krajina

Posebnost so ljubljanske butarice.

V njih je malo pravega zelenja 

(le šop brinja ali vejica ciprese ali 

pušpana). Značilnost so pobarvani

(rdeča, modra, bela, rumena ali roza), 

zaviti in prepleteni oblanci.
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Velika noč

Velika noč je največji in najstarejši krščanski praznik. Kristjani se na 
ta praznik spominjajo Kristusovega vstajenja od mrtvih. Jezusa 
Kristusa so križali na veliki petek, tretji dan po tem (na nedeljo) pa je 
vstal od mrtvih (ponoči oz. zgodaj zjutraj). 
Po krščanskem pojmovanju naj bi z vstajenjem odrešil svet, zato je bila 
tista noč res velika (od tu izhaja ime praznika).
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Gólgota (Lobanja; tudi Kalvárija) je ime hriba, kjer je bil križan 

Jezus. Hrib leži v neposredni bližini Jeruzalema, v današnjem 

Izraelu.
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Simboli velike noči na slovenskem

• velikonočna jajca (pirhi) - simbol vstajenja ali kaplje krvi

• hren - žeblji

• potica – trnova krona

• velikonočna šunka – Kristusovo telo

Velika noč se praznuje po luninem koledarju, v zgodnji spomladi, tj. 

vedno na prvo nedeljo po prvi polni pomladanski luni (zato je 

praznik vsako leto ob drugačnem času).
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Velikonočni običaji
NEKOČ:
 Velikonočne bitke

Jajčne vojne so bile priljubljen velikonočni šport v srednjem veku. 
Najbolj slavna se je pripetila leta 975, v Angliji in sicer med 
chesterskih škofom in cerkvenim zborom. Bitka je izbruhnila med 
velikonočnim obredjem v cerkvi in je trajala dobro uro, saj so bili vsi 
prisotni dobro oboroženi z municijo. Sodobniki so zabeležili, da je bilo še 
tedne zatem slišati lomljenje jajčnih lupin pod podplati. 

ljubljanska zanimivost:
 jabolčna kanonada – dogajala se je v gramozni jami (tam, kjer je danes 

Navje). Šega naj bi spominjala na čas, ko so bili Turki premagani. Ti so 
se 1584 utaborili v tej jami in ropali po ljubljanski okolici. Zato so jamo 
imenovali Turška jama. V jami so se zbrali fantiči, ki so predstavljali 
Turke, obiskovalci pa so jih obmetavali z jabolki, pirhi… otroci pa so se 
borili za dobrote te kanonade.

Opomba: Med 2. sv. vojno so italijanski fašisti v Gramozni jami streljali talce.
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DANES:

 Skrivanje pirhov po vrtu (ali stanovanju) 
Otroci iščejo in zbirajo skrite pirhe.

 Valinčanje pirhov – podobno kot balinanje

 Sekanje pirhov - V pirhe, ki so pokonci 
postavljeni v travo, se mečejo kovanci 
(da se zasekajo). Danes prirejajo prava 
tekmovanja v sekanju.

 Streljanje z možnarjem (glej sliki levo)



Mojca Pozvek, prof.

VIRI:

• Različno internetno gradivo (besedilo in slike)

• Povezave:

• Vse o jajcih, pirhih in običajih

• http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezusovo_vstajenje

• Velika noč

http://www.ovum.si/vseojajcu/simbolpomenjajce.htm
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezusovo_vstajenje
http://web.s-gim.kr.edus.si/projekti/timko/2001_2002/zvezdice/Anja/velikano%C4%8D.htm


Opomba: 

Slike in določeni deli besedila so last avtorjev, moja vloga je bila le v zbiranju in 

prirejanju različnih gradiv za osnovnošolsko uporabo. Diapozitivi so zgolj dopolnilo pri 

pridobivanju učne snovi in nikakor ne nadomestijo same učne priprave. 
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