
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svieže dníčky plné 
slnka, rozkvitnutá 

príroda, 
spev vtáčikov, bzukot 

včiel a zlatisté kuriatka 
oznamujú príchod jari, 

zrod nového života, 
prinášajú nádej 

všetkým, povzbudzujú 
do boja 

 
za viac lásky a radosti medzi ľuďmi, 

za náš chlebík každodenný, 
za úspech a prajnosť, svornosť a mier, 

za lepšiu budúcnosť pre celý svet ! 
 

Nech i Vám sviatočný čas prinesie pohodu, 
radosť,  pekné zážitky a dobrú náladu, 

prežite Veľkú Noc veselo a v zdraví 
a celý rok nech sa Vám dobre darí !!! 

 
Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, 

nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, 
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou. 

Požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, 
šťastia a lásky Vám praje 

 
 

            Ing. Marianna Šimková                                                                                                                 
starostka obce Hažín 

 
 



Príjemné veľkonočné sviatky 
 

 
Uchovávanie tradícií patrí k prirodzeným potrebám každej komunity. Končiaca 

sa zima, vytláčaná teplejšími jarnými poveternostnými podmienkami, bola odpradávna 

spájaná so symbolmi nového života. Vynášanie Moreny išlo ruka v ruke so zvieracími 

mláďatkami – zajačiky, kurčiatka, kačiatka, húsatká... 

I kraslica – maľované vajíčko – je neodškriepiteľne symbolom zrodu niečoho 

nového. Rituály šibania a oblievania vodou sú neklamné znaky vyháňania chorôb 

a nadobúdania nových síl. Nimi boli odmenení šibači po dobre vykonanej šibačke. 

Všetko sa dialo v spoločnosti príbuzných a známych ako prejav pozornosti a radosti 

z perspektívy nových nádejí a možností v prebúdzajúcej sa prírode. 

Všetky tieto jedinečné zvyky človeka ako pevnej súčasti ním obklopenej prírody 

obohatil ďalší spoločenský prvok. 

Stretávanie sa priateľov, príbuzných 

a známych počas Veľkonočného 

pondelka je často spojené 

s vychádzkami do prírody.           

Pre kresťanov je významným nielen 

obdobie Veľkonočnej nedele – 

zmŕtvychvstania Spasiteľa, ale 

hlavne predveľkonočné obdobie 

pôstu. Veľká očista od hriechov. Veľkonočným obdobím nastáva radosť a nádej zo 

všetkého dobrého a pekného, ktoré týmto obdobím začína. Je obdobím krátkeho 

pozastavenia sa, spätného pohľadu za doterajšími krokmi a možnosťou zlepšiť seba 

a svoje okolie. 

Využime toto obdobie na prospech svoj a svojich najbližších. Spríjemnime im 

počas týchto sviatkov vzácne chvíle spoločných stretnutí a vzájomného potešenia. 

Príjemné Veľkonočné sviatky, nezabúdajme na ich duchovný náboj 

a náboženskú hodnotu,  ktorá nám umožní budovať prechod i k sebe navzájom. 


