
Dôležité dátumy a májové tradície: 

 Na Žofiu 15. 5. 

 Tento deň ľudia považovali za najvhodnejší na siatie ľanu a konopí, ktoré mali 

byť husté a dlhé ako vraj boli vlasy Žofie. Bolo preto prirodzené, že už samotné 

siatie sprevádzali rôzne magické úkony.V niektorých oblastiach odporúčali 

zabaliť do plátna mačku, inde zas pred siatím sa obzerali na vysoký vrch alebo 

aspoň na strom, aby narástol vysoký ľan. V Hruštíne radili, aby sa manželia na 

Žofiu povadili, lebo čím väčšia je zvada, tým vyšší bude ľan. V niektorých 

obciach sa rozsievač pred prácou napil silnej pálenky, aby bol ľan pevný. Varili 

sa aj čo najdlhšie rezance, aby aj ľan narástol dlhý, alebo sa ľudia kotuľali po 

poli, aby mali nielen pevný a veľký ľan  aj dobré semeno na olej. 

V iných oblastiach zas radili vojakom, aby sa v noci z 15. na 16. mája kotúľali 

po zarosenej tráve. Vraj muži, ktorí tak urobili, mali vyjsť z boja bez zranenia, 

pretože sa im guľky vyhýbali.Pre predpoveď úrody bol dôležitý 15. máj – deň 

Žofie. Podľa pranostiky “Žofia víno vypíja a dobré ľany dáva”. Občasné nočné 

mrazy boli škodlivé najmä pre vinohradníkov, no i napriek tomu ľudia 

považovali tento deň za najvhodnejší na siatie ľanu a konope. Podľa poverových 

predstáv mali narásť také dlhé a husté, ako boli vlasy Žofie. 

 

Pranostiky spojené s Žofiou: 

"Keď prejde zamrznutých kuchárka, sadieva sa 

paprika." 

"Svätá Žofia stromy rozvíja." 

"Dážď sv. Žofie slivky veľmi ubije." 

"Žofia pole často zalieva." 

"Žofia víno vypíja a dobré ľany dáva."  

 

 

 Na Urbana 25. 5.  

Na južnom a strednom Slovensku vo vinohradníckych oblastiach bol 

dôležitejším dňom 25. máj – deň Urbana, kedy sa vo vinohradoch začínajú 

zelené práce (od Urbana do Anny). Tradície, zvyky a obyčaje viažuce sa k 

vinohradníctvu a vínu vychádzajú z úkonov kalendára vinohradníka a vinára. 

Prihliadajú na miesto a úlohu patróna vinárov svätého Urbana a zvyky spojené s 

jeho uctievaním.K úrode hrozna sa viaže pranostika “Ak je na Urbana pekne, 

bude veľa vína, ak oblačno, bude ho málo”.Plastiky svätého Urbana sú súčasťou 

väčších i malopestovateľských pivníc, kaplniek, archívov vín a domácností. V 



spojení so sviatočnou atmosférou, obradmi a rituálom približujú neopakovateľnú 

atmosféru, ktorá poteší a nadchýna dnešnú kultúrnu verejnosť. 

Pranostiky spojené s Urbanom: 

  

"Ako je na Urbana , taká bude jeseň." 

"Dokiaľ Urban z pece nezlezie , nebude teplo." 

"Jasné slnce na Urbana hojnosť dobrého vína 

znamená." 

"Jesli je pekný čas na Urbana, bude oberačka 

hrozien požehnaná." 

  

"Keď sa Urban smeje , hrozno plače." 

"Na Urbanov deň utekaj siať len." 

"Na Urbanov ovos do stodoly nevoz." 

  

"Po svätom Urbanu mráz neškodí mrazu." 

"Štedrý hráč, milostivý zlodej , Urbanov ovos, 

Havlovo žito." 

"Urban ešte niekedy bradou pokýva." 

"Urban krásny , vyjasnený, hojným vínom nás odmení." 
 


