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A szerb ortodoxok szokásai eltérnek a nyugati keresztényekétől, a karácsony 

lényege viszont ugyanaz: Jézus születésének megünneplése. 

 

 
Egy korábbi karácsonyi mise a medinai szerb templomban (Fotó: TN) 

 

Emellett fontos megjegyezni, hogy a szerbek karácsonya bensőséges családi ünnep. A 

régi Juliánusz-naptár alapján a szerbek, így a medinaiak is, január 7-én és 8-án ünneplik 

a karácsonyt. A legnagyobb különbség, merthogy több is van, hogy nem állítanak 

karácsonyfát. A medinai szerbek anyanyelvüket, vallásukat, kultúrájukat és 

hagyományaikat ma is ápolják, ők a szerb hagyományok őrzői így nem karácsonyfát 

állítanak, hanem szentestére a családfő visz be a szobába szalmát, a családtagok pedig 

búzával, magvakkal szórják meg őt, háromszor egymás után. A szalmába rejtik a 

gyerekek ajándékát is. A szentestén böjti vacsorát esznek, általában halászlét főznek, a 

sütemény pedig az úgynevezett gibánicá, a mákkal, dióval, darált tökmaggal töltött 

pászkatészta. 

Szentestén mindenki kap egy szelet úgynevezett egészség kenyeret is. A tésztából 

készített, bőség-szimbólumokkal (búzakalász, kukorica, szőlőfürt, hordó, satöbbi) 

ékesített „díszes kalács” is kész addigra, de ezt csak a pravoszláv újévkor vágják fel. A 

díszes kalácsot olyan tálba teszik, amelyben különféle magok és pénz is van. Karácsony 

első napján ebédre szárnyasból készült ételeket készítenek, és fontos gasztronómiai 

elem a csésznica, a rétestésztából készült, tejfölös, cukros tojással töltött tésztaféle, 

amelybe pénzérmét tesznek. Ezt törni szokás, és akinek a darabjában a pénzérme van, 

az nem lesz pénzszűkében a következő évben. Karácsonykor egyébként a bőséget 

szimbolizálják az asztalra helyezett gyümölcsök, illetve az a tál, melyben búza van, 

gyertya és mécses. Mindezeken kívül is számos karácsonyi szokás él még Medinán. A 

szerb „Mennyből az angyal” a Rozsdesztvo tvoje, ami annyit tesz – Születésed.  



Jézus megszületett!  

A karácsony lényege ugyanaz, mint a nyugati keresztényeknél, hiszen az ortodox 

vallásúak is Jézus születését ünneplik. Ezért náluk is elhangzik az örömhír: Jézus 

megszületett, azaz Hrisztosz szé rodi! Mise szombaton lesz a medinai szerb ortodox 

templomban, a rituálé azonban az istentisztelet előtt elkezdődik, hiszen a 

harangkongatásoknak meghatározott rendben kell megtörténniük, és a lelkipásztor is 

imával készült a szertartásra az épület megszentelt részében. A férfiak és a nők a 

számukra kijelölt helyen foglalnak helyet. A medinaiakhoz idén Szerbiából érkezik pap 

az ünnepi alkalomra.  
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