
                           VYNÁŠANIE MURIENY NA BIELOM POTOKU         

Jarný slnovrat s príchodom jari patril k najväčším sviatkom ľudstva v predkresťanskej ére a 

teda aj pre Slovanov s ich slnečným božstvom. Naši predkovia Slovania najkrajšie jarné ročné 

obdobie vítalo vynášaním Moreny, slamenej figuríny odetej do ženských šiat. Morena 

(Morana, Muriena, Marmuriena) symbolizovala slovanskú bohyňu zimy a smrti. Figurínu 

nosili ľudia po dedine a nakoniec ju zapálili a hodili do tečúcej vody potoka. Verili, že pálením 

Moreny odoženú od seba choroby a v očistnom kúpeli vôd potoka zvíťazí život nad smrťou, 

teda nad Morenou.  

ZVYK VYNÁŠANIA MURIENY NA BIELOM POTOKU VYROZPRÁVANÝ HELENOU PÁNČIOVOU  

Aj na Bielom Potoku  bol zvyk vynášania Murieny. Tento zvyk sa vždy konal na Murienovú 

nedeľu, ktorú aj volali aj  Šúlkovou. Je to nedeľa pred  Smrtnou nedeľou.    

Dievčatá (murienčatá) z dediny sa dohodli, že budú nosiť Murienu. Zašli za svákom 

Pacekovie, ktorý im spravil z latiek kríž a za pomoci mám, tento kríž obalili slamou, a obliekli 

do hábov (odev). 

Keď prišla Murienová nedeľa, dievčatá sa pekne poobliekali a išli najprv do kostola. Vtedy 

bývala omša o 9:00 hodine. Po omši od cestárov zobrali Murienu, ktorú tam mali odloženú. 

Nosili ju po dedine a spievali : „ Muriena, Muriena, kde si prebývala...“ 

Keď obišli celú dedinu, prišli ku Revúcej, kde sa s ňou naposledy rozlúčili rôznymi riekankami, 

potom ju pozobliekali z kroja (lebo to by bola škoda zahodiť kroj do potoka) a hodili ju do 

vody. 

Dali sa do kruhu, veselo spievali pesničky, vraveli rôzne rečňovačky. Tak vítali svojou 

veselosťou jar a vzdávali úctu Slnku, ktorého bolo v zime málo. Neskôr išli do niektorého 

domu, kde sa najedli šúlkov. 

Po obede sa pobrali po dedine s „novým letkom“. Mali nazbierané kvitnúce konáriky z liesok 

(jahniatka) ,ktoré mali v košíku a  roznášali ich po domoch. Spievali „Nesieme vám novô 

letko....“, pýtali si výslužku a keď niečo dostali, pekne poďakovali a išli do ďalšieho domu. 

V rámci obnovy ľudových tradícií, 

Folklórna spevácka skupina OSTRÔ 
Vás pozýva na  

  ,, VYNÁŠANIE MURIENY“, 

ktoré sa uskutoční na Murienovú (Šúlkovú) nedeľu 

26.3.2017o 13:00hod. pred KD a na moste v B. Potoku. 

Všetci ste srdečne vítaní, príďte privítať jar s našimi murienčatami! 


