
VELIKA NOČ 

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Vsi verniki na ta dan praznujejo Jezusovo 

vstajenje od mrtvih. Za vse neverne pa je to le dela prost velikonočni ponedeljek ter praznik, 

povezan z dobrotami ter dobro obloženo mizo … Datum tega praznika ni stalen, je pa točno 

določen. Praznuje se prvo nedeljo po prvi pomladanski polni luni, sega pa v 4. stoletje. 

Prav hrana je tista, ki ima velik pomen ob tem prazniku. Po dolgoletni tradiciji je za vernike 

na veliki petek zapovedan strogi post, na veliko soboto se v cerkvi jedila (žegenj) blagoslovi, 

nato se ta postrežejo za nedeljski zajtrk. 

Vsaka dobrota pa s sabo nosi nek simboličen pomen … Suho meso predstavlja Kristusovo 

telo, hren žeblje, s katerimi naj bi bil pribit na križ, in potica simbolizira trnovo krono. 

Med mlajšimi pa je velika noč najbolj poznana po barvanju jajc. Velikonočna jajca so 

vsekakor najpomembnejša jed v teh prazničnih dneh. V različnih delih Slovenije imajo ta 

različna imena: pirhi, pirhi, pisanke, rumenke, praskanke, remenke …. Ne glede na njihovo 

poimenovanje vsepovsod simbolizirajo življenje, rodovitnost, ljubezen, upanje, nazadnje pa 

tudi kaplje Kristusove krvi. Zato je originalna barva velikonočnih pirhov rdeča. 

Kršenje pirhov ima prav tako dolgoletno tradicijo – po vsem svetu. Vsak jih okrasi po svoje. 

Pri naših babicah pa še dandanes velja okraševanje pirhov po naravni poti. Tako kot jih moja 

babica še dan danes okrašuje, tudi jaz in mama najraje nabereva rože, regrat, deteljo in travo 

lepe oblike in jo položiva na jajca. Okrašeno jajce nato položiva v »najlonko« in jo nekaj časa 

kuhava v vodi, kateri dodava naravno barvilo. Če želite, da so vaši pirhi rdeče/rožnate barve,  

dolijte vodo rdeče pese, če želite vijolično modre pirhe, jih kuhajte v olupkih rdeče čebule, za 

rjave pirhe, kot jih dela moja babica, pa pirhe položite v vodo z listi čebule.   

Sploh v teh časih, ko razhaja virus, so mnogi v skrbeh, kako bodo letos obarvali velikonočna 

jajčka … Ni nam treba skrbeti, le povprašajmo babico, dedka, soseda ali znanca starejših let 

in zagotovo nam bodo dali koristne nasvete, kako jajčka pobarvati v čudovite pisane barve. 

Pri tem pa lahko tudi eksperimentirate, poskušate in uporabite svojo domišljijo! Ni pa 

potrebno, da barvate jajčka na tak način … Zagotovo se doma najde kakšno staro jajce iz 

stiroporja (okrasek). Vklopite domišljijo in vzemite tempere v roke …. 

Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na velikonočnega zajčka, ki pridnim otrokom prinese 

darila, ki jih skrije po drevesih, v grmih, na travnikih ali v rožah … Ali ste bili letos dovolj 

pridni za darilo? Verjemite, zajček vas bo obdaril tudi zdaj v času virusa ;) 

 

 

 


