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Čas vianočný, čas keď nikto nesmie byť sám 
 
 Vianoce, patria k najkrajším 
sviatkom v roku, a každý musí priznať, že 
vôňa kapustnice a príjemná atmosféra 
dokážu divy. Nebudem písať o rôznych 
zvykoch, ktoré sa dodržiavajú na dedine, a v 
niektorých rodinách žijúcich v mestách, ale 
rada by  som vám opísala moje Vianoce. Pre 
mňa nie sú tieto sviatky symbolom zhonu, 
aj keď sa musím priznať, že môj posledný 
týždeň spočíva v chaotickom upratovaní a 
pomáhaní s pečením. 

 
 U nás v rodine je nepísané pravidlo, 
že darčeky my, ako deti nekupujeme 
rodičom, ale podmienkou je nehádať sa celý 
tento deň. Naša štedrovečerná večera je mix 
kresťanských a pravoslávnych tradícii a 
rovnako je to aj na naše druhé, „rusnácke“ 
Vianoce, ktoré sa od tých kresťanských líšia 
len jedlom. Večera začína modlitbou, potom 
nám ocko spraví s medom krížik na čelo, 
ďalej rozrežeme jablko, alebo rozlomíme 
oriešok. Ako predjedlo sa podáva oplátka s 
medom a cesnakom. Potom nasleduje 
kapustnica, a nakoniec šaláty, ktoré sa 

robia aspoň deň vopred, 
s kaprom.  
Po všetkých tých 
dobrotách, keď všetci 
dojedia, ideme s 
mamkou do detskej. 
Ocko zazvoní na 
zvončeku, a my môžeme 
prísť popozerať darčeky. 

Ja viem, že sa niekomu môže zdať smiešne 
čakanie v izbe na Ježiška, alebo čistenie 
topánok pre Deda mráza. Pre mňa to sú dva 
dni v roku, keď sa vraciam do detských 
čias. Po rozbalení darčekov nasleduje 
leňošenie pred telkou. 

 
 Ja som s  babičkou, pokiaľ ešte žila s 
výnimkou asi dvoch rokou, každé Vianoce 
išla na polnočnú omšu. Neviem, ako to 
vymyslíme tento rok, ale bolo by fajn, keby 
sme celá rodina išli do kostola. Viem, že by 
sa starká potešila. Vianoce majú v sebe 
neskutočné čaro. Keď sme pred dvoma 
rokmi prišli bývať do Popradu 23.decembra, 
myslela som si, že to nebudú pre mňa 
žiadne sviatky, ale potom som si uvedomila, 
že nezáleží, kde je človek počas Vianoce, 
dôležité je, aby nebol sám, a nakoniec na ne 
rada spomínam. 

 
 Keďže sme nemali zavedený ešte 
plyn, kapustnica sa robila na dvojplatničke, 
šalát bol z Tesca a kapra spravila mamka na 
druhý deň. Vtedy som si však naplno 
uvedomila symboliku Vianoc. 
 

 
Rada by som touto cestou zaželala všetkým krásne Vianoce plné lásky a 

samozrejme aj darčekov. 
 

- Tamara - 


