
Čo všetko ste nevedeli o Veľkej noci ... 
/zaujímavé fakty, ale aj zvyky počas tohto sviatku v rôznych krajinách/ 

 
Vedeli ste, že: 

 Každoročne sa na svete vyrobí viac ako deväťdesiat miliónov čokoládových 
veľkonočných zajačikov? 

 Tradícia darovať veľkonočného zajačika vznikla v Nemecku, ktorá nemá nič spoločné 
s pôvodným kresťanským sviatkom? 

 Rekordne veľké čokoládové vajíčko, ktoré je zapísané aj v Guinnessovej knihe 
rekordov meralo viac ako dvadsaťpäť metrov? 

 Doteraz najdlhší veľkonočný korbáč na Slovensku uplietli 7. apríla 2001 vo 
Svätoplukove? Bratia Jaroslav, Ferdinand a Vladimír Kováčovci vyrobili korbáč dlhý 
106,20 metra. 

 Veľkonočný symbol – veľkonočný baránok sa využíval ešte v predkresťanských 
tradíciách a pre Židov je to obetné zviera za hriechy? 

 Podľa tradície sa ľudia na Veľký piatok chodili umývať do potoka, aby sa im vyhýbali 
choroby? 

 Na Veľký piatok sa tiež chlapci potápali a snažili sa ústami uchopiť zo dna potoka 
kamienok, ktorý potom hodili ľavou rukou za hlavu, aby ich neboleli zuby? 

 
Zaujímavosti z ďalších krajín: 
 V Nórsku sa počas Veľkej noci riešia vraždy. Televízie vysielajú kriminálne seriály, v 

tlači vychádzajú rôzne kriminálne príbehy a ľudia hádajú páchateľa. 
 V USA v sobotu večer maľujú vajíčka, v noci ich niekto schová a na druhý deň ich 

všetci hľadajú na záhradách. 
 Vo Švédsku veria, že na Veľkú noc vychádzajú čarodejnice. Deti sa prezliekajú za 

ježibaby a tvár si pomaľujú červenou farbou. Potom sa vyberú na návštevu domov a 
pri každom dome nechávajú veľkonočný list s malým obrázkom bosorky a krátkym 
textom. Tento list má upozorniť na to, že darca čochvíľa odletí oslavovať sviatok 
čarodejníc. 

 Vo filipínskej Manile počas veľkého týždňa vychádzajú stovky ľudí do ulíc, kde sa 
bičujú alebo kráčajú bosí a nesú drevený kríž. Niektorí sa dokonca na Veľký piatok 
nechávajú ukrižovať. Cirkev tieto extrémne krvavé rituály nepodporuje. Filipínci ich 
podstupujú z vlastnej a slobodnej vôle. 

 V Nemecku v predvečer Veľkej noci deti vyrábajú slamené hniezda, ktoré rodičia 
skryjú v dome alebo v záhrade. Do hniezd potom veľkonočný zajac prinesie rôzne 
farebné vajíčka. Na Veľkonočný pondelok ich potom deti hľadajú. 

 Ďalším nemeckým zvykom je veľkonočný strom, ktorý je ozdobený vajíčkami a inými 
veľkonočnými dekoráciami. 

 
 
 


