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Spomini na velikonočne šege

V časopisju večkrat beremo, da naše domače šege in navade izumirajo, kar 
nekoliko res drži. Vsako leto je na primer vedno manj „šapovcev“, ki naj bi 
odraslim zaželeli na dan nedolžnih otrok zdravja in sreče za naslednje leto. 
No, nekaj jih je še vendarle, a v takšnem številu kot v prejšnjih časih jih že 
dolgo ni več.

Sam se še dobro spominjam šeg okoli božiča in velike noči. Kako 
sem se veselil, ko sem smel z dedejem pripraviti „praselce“ – tako 
namreč v Podjuni imenujemo butarice, ponekod so pa to presenci 
ali prajtlji. Tega dela sva se lotila v ranem jutru na cvetni petek. 
Iz vejevja, na katerem so bile mehke žametne mačice, sva spletla 
presence za celo družino. Na veje pa sva pripela rdeče, modre in 
bele trakove, da so pri hoji v cerkev lepo plapolali v zraku.

Na cvetno nedeljo se je zbralo mnogo ljudi in vsi so prines-
li butare k blagoslovu. Po blagoslovitvi pa smo se otroci urno odpravili na 
pot domov, da bi si s trikratnim tekom okrog domače hiše 

prislužili klobaso. „Žegnani“ praselc naj bi 
obvaroval domačijo, njene prebivalce 
in živino pred boleznijo in nesrečo.

Tudi ragljanje, blagoslovljen ogenj, 
blagoslov jedil in seži ganje veliko nočne 

grmade so bili nam otrokom v veliko ve-
selje.
Najbolj pa mi je bilo kot mladoletnemu fantu 

všeč streljanje s karbidom. Dandanes je to seveda prepove-
dano, pred mnogo leti pa smo se za velikonočne praznike pogosto ukvarjali s 
tem.

Medtem ko so pri cerkvah streljali z možnarji, smo si fantje sami pripravili 
nekaj podobnega, a veliko manj nevarnega. V staro 
pločevinko smo dali kos karbida in ga oslinili. 
Zdaj smo morali počakati kako minuto, da se je 
v notranjosti nabral plin, ki je bil zelo eksplozi-
ven. Nato smo se luknjici, ki je bila na nasprotni 
strani pokrova, približali z gorečo vžigalico in … 
Bum, je počilo s takšno jakostjo, da nam je kar 
šumelo po ušesih. Ure in ure smo se tako 
zabavali, vmes pa seveda nismo pozabili na 
okusen žegen, ki smo ga dan poprej nesli 
na Sveto mesto k blagoslovu.
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