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Pokračování ze str. 1
	 Po	večeři	je	čas	na	dárky,	následuje	káva	s	tradičním	koláčem	se	sušeným	ovocem,	
ořechy	a	mákem.	Společně	odejdeme	na	půlnoční	mši	a	po	návratu	jíme	Kolbos.
	 První	 sváteční	den	 se	navzájem	navštěvujeme	 s	vánočním	přáním.	Na	 snídani		
je	opět	Kolbos,	obědváme	hovězí	řízky.	Takto	jsme	Vánoce	vždy	slavili	a	budeme	
slavit	i	nadále.

	 Rodina	paní	Janovové	z	obce	Vernár	pod	Kráovou	hoou,	Slovensko:
	 Na	Štědrý	večer	dodržujeme	některé	křesanské	zvyky.	Obvykle	večeříme	v	17	
hodin,	kdy	se	ozvou	zvony	v	našem	kostele.	Můj	manžel	 (jsme	svoji	už	41	roků)		
dává	pod	ubrus	peníze,	abychom	netrpěli	nouzí,	před	večeří	se	pak	krátce	pomod-	
líme,	připijeme	 si,	 a	 zavzpomínáme	na	naše	 zesnulé	 rodiče.	Manžel	nám	strouž-	
kem	česneku	udělá	křížek	na	čelo,	abychom	byli	zdraví.	Naše	večeře	 je	klasická,		
na	 stole	 máme	 zelňačku	 s	 klobásou	 a	 houbami,	 smažené	 rybí	 filé,	 bramborový		
salát,	vánoční	oplatky	s	medem,	kompot	vařený	ze	sušených	švestek,	fíky,	datle,	va-
nilkové	rohlíčky,	medovníky,	laskonky	a	bobaky,	což	jsou	kynuté	pečené	kuličky	
přelité	horkým	mlékem,	máslem,	cukrem	a	mákem.	Po	večeři	vybalujeme	dárky,	
díváme	se	na	pohádky	v	televizi	a	pak	jdeme	na	půlnoční	mši.

	 Rodina	paní	Marie	Anagnostra,	Ormos	Panagias,	Řecko:
	 Jelikož	naše	rodina	patří	k	ortodoxní	církvi,	probíhají	oslavy	Vánoc	trošku	jinak.	
Jméno	Krista	oslavujeme	25.	prosince	a	jméno	Manolis	(Emmanuel)	o	den	později.	
Dárky	si	vyměňujeme	obvykle	1.	ledna,	zdejší	Agios	Vasillis,	což	je	obdoba	Santa	
Clause,	 přichází	 až	 po	 Vánocích.	 Slavnostní	 vánoční	 večeře	 začíná	 kuřecí	 nebo		
krůtí	polévkou,	někdy	děláme	 také	vegetariánskou	z	mrkve	a	 tykve.	Hlavní	chod	
tvoří	 vepřové	 maso	 pečené	 více	 způsoby,	 doplněné	 kdoulemi	 a	 švestkami,	 pří-	
lohou	je	rýže	a	grilované	brambory.	Velkou	část	menu	tvoří	různé	koláče,	 jejichž	
náplní	 je	 například	 špenát,	 žampiony,	 nebo	 Pastourmas,	 což	 je	 speciálně	 koře-	
něné	 sušené	 hovězo	 maso.	 Také	 sladkosti	 jsou	 bohatě	 zastoupeny,	 náš	 oblíbený		
dezert	je	Melomakarona	-	těsto	ve	tvaru	vajíčka,	máčené	v	medu.	Dále	Kourabiedes,	
což	 jsou	 mandlové	 sušenky,	 nebo	 Diples,	 smažené	 těstové	 závitky	 plněné	 me-	
dem	 a	 sekanými	 ořechy.	 Právě	 příprava	 Diples	 je	 velmi	 náročná,	 proto	 je	 vždy		
naše	matky	a	babičky	připravovaly	ve	větším	množství	předem;	dnes	 je	už	raději		
kupujeme.	
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Sladkosti na stole rodiny Liaci – Itálie foto rodina Liaci

podává	kromě	dalších	chodů	Česnica,	což	 je	sladký	chléb,	který	se	 trhá	na	kusy.		
V	Česnici	je	zapečená	mínce;	ten	kdo	ji	najde,	bude	mít	velmi	šastný	rok.	
	 Na	Štědrý	den,	který	nazýváme	„Božič“,	se	navzájem	zdravíme	slovy	„Hristos		
se	 rodi“	 (narodil	 se	Kristus),	odpovídá	se	„Vaistinu	se	 rodi“	 (opravdu	se	narodil).	
Rodina	 se	 shromažuje	 na	 společný	 oběd,	 na	 který	 se	 podává	 pečené	 vepřové		
a	jehněčí	maso,	mnoho	sladkostí	a	děti	dostávají	dárky.

	 Rodina	pana	Michała	Świetlaka,	Częstochowa,	Polsko:
	 V	 době	 Adventu	 navštěvujeme	 kostel,	 obdivujeme	 se	 Betlémům	 a	 vánoční		
výzdobě.	Na	Štědrý	den	se	schází	celá	rodina	ke	slavnostní	večeři.	Večeře	začíná	
odlamováním	 oplatku,	 který	 nabízí	 nejstarší	 člen	 rodiny	 jako	 symbol	 narození		
Ježíše	Krista	každému	z	přítomných,	doplněný	osobním	přáním.	Zpíváme	koledy		
a	navzájem	si	přejeme	k	Vánocům.	Večeře	se	skládá	z	celkem	12	chodů,	nechybí	
houbová	 polévka,	 smažený	 kapr,	 zelí	 s	 hrachem	 a	 pirohy	 s	 houbami.	 Po	 večeři		
dostávají	děti	dárky,	které	jim	pod	stromeček	dal	Św.	Mikołaj.	Všichni	pak	jdeme		
na	půlnoční	mši.	Také	další	sváteční	dny	navštěvujeme	své	blízké.

	 Rodina	Pilárova	z	obce	Habovka,	Roháče,	Slovensko:
	 Vánoční	stromek	zdobíme	týden	před	Vánoci	a	na	Štědrý	den	připravujeme	svá-
teční	večeři.	Večer	se	nejdříve	společně	pomodlíme,	sníme	oplatky	s	medem	a	čes-
nekem	abychom	byli	zdraví,	připijeme	si	a	usedneme	k	večeři.	Obvykle	bývá	zelňač-
ka,	smažený	kapr	nebo	filé	a	bramborový	salát.	Po	večeři	rozbalíme	dárky	a	pak	
chodí	děti	po	vesnici	dům	od	domu	zpívat	koledy,	za	což	dostávají	peníze.	Půlnoční	
mše	pak	ukončí	náš	Štědrý	večer.

zpracoval Petr Hanáček

Mandlové sušenky Kourabiedes – Řecko foto rodina Anagnostra

Sváteční stůl rodiny Stamenkovič – Srbsko foto rodina Stamenkovič

	 Rodina	paní	Sabiny	Grižon	ze	Strunjanu,	Portorož,	Slovinsko:
	 Vánoce	jsou	příležitostí	pro	naší	rodinu	abychom	se	sešli,	společně	se	pobavili		
u	 jednoho	 stolu	 a	 samozřejmě	 také	 svátečně	 hodovali.	 Ve	 Slovinsku	 jsou	 zvyky		
rozdílné	podle	jednotlivých	regionů	a	to	se	týká	i	svátečních	jídel.	Slavnostní	večeře	
se	chystá	dlouho,	celý	den	se	peče	a	vaří...	V	naší	rodině	večeře	začíná	netradičně	-	
jako	předkrm	už	20	let	podáváme	tatarský	biftek;	bez	něho	si	už	Vánoce	neumíme	
představit.	Pokračujeme	polévkou	a	následují	hlavní	chody	–	vepřová	pečeně,	klobá-
sy,	 zelí,	pečené	brambory,	doma	čerstvě	upečený	chléb	a	 také	 francouzský	 salát,	
který	 máme	 také	 rádi,	 i	 když	 není	 typicky	 vánočním	 jídlem.	 Jako	 dezert	 máme		
tradiční	slovinskou	roládu	Potico	plněnou	vlašskými	ořechy	a	pečeme	sladký	chléb	
Pinco	-	to	je	skutečně	mňam	:-)	Po	jídle	zůstáváme	u	stolu	a	dlouho	do	noci	bese-	
dujeme	a	bavíme	se.

	 Rodina	paní	Jeleny	Stamenkovič	z	Leskovace,	Srbsko:
	 Patříme	 k	 pravoslavné	 (ortodoxní)	 církvi	 a	 proto	 Vánoce	 slavíme	 každý	 rok		
7.	ledna.	Den	předtím,	6.	ledna	slavíme	„Badnji	dan“,	kdy	mužská	část	rodiny	chodí	
do	 lesa	 na	 dubové	 větve,	 které	 se	 pak	 doma	 dávají	 na	 slavnostní	 oheň.	 Večer	 se		


