
 
 

 
 
 
 
 
 
Prílohu môžete využiť podľa vlastného uváženia na diskusiu s deťmi o Halloweene. 
 
História Halloweenu 
 
Halloween je náboženský, nie však kresťanský sviatok. Pôvodne išlo o keltský sviatok zvaný Samhain. 
Spájal sa s príchodom zimy. Jeho korene siahajú do čias dlho pred Pánom Ježišom, do krajín Británie, 
Írska, Škótska, Francúzska, Nemecka a ďalších krajín s keltskou kultúrou. V mysliach starých Keltov 
zima pripomínala smrť, preto aj tento sviatok bol vlastne sviatkom smrti a zlých duchov. Kelti si 
mysleli, že v tomto čase blúdia po svete duše mŕtvych a treba ich uspokojiť. 
Druidskí kňazi chodili od domu k domu a žiadali vykŕmený dobytok, čierne ovce a dokonca i ľudí. Tých 
potom obetovali zlým duchom. (Druidi predstavovali veľmi váženú a vzdelanú skupinu ľudí. Liečili, 
bádali, vykonávali rôzne rituály a obrady.) Tých, ktorí im odmietli dať obeť, prekliali a zastrašovali ich. 
Naopak ľuďom, ktorí splnili ich požiadavky, sľúbili úspech a pokoj. 
 
Halloween dnes 
 
Tento zvyk chodenia po domoch sa zachoval až do dnes. Dnes už nechodia v predvečer 1. novembra z 
domu do domu druidskí kňazi a nepýtajú si obete. No najmä v Amerike, ale už aj u nás, klopú na 
dvere domov deti a mladí ľudia preoblečení do strašidelných masiek a pýtajú si sladkosti. Sú to hlavne 
masky predstavujúce zlé bytosti, bosorky, kostry, čertov... V školách ba dokonca i v materských 
škôlkach sa organizujú strašidelné halloweenské večierky. 
	  
Porovnanie Halloweenu a Vianoc 
	  
 Vianoce 
 ► 24. - 26. 12.  
 ► kresťanský sviatok 
 (Oslavovali ho tí, ktorí uverili v skutočného Boha.) 
 ► sviatok pripomínajúci narodenie a život  
 (Oslava narodenia Božieho Syna.) 
 ► postavy: Ježiš, Mária, Jozef, anjeli, pastieri... 
 ► farba: biela, zlatá, strieborná, zelená... 
 ► spôsob oslavy: stretnutie rodiny, slávnostné bohoslužby v kostoloch, spievanie piesní na 
 Božiu slávu 
 
 Páči sa takýto sviatok Pánu Bohu? 
 Oslavujem týmto sviatkom Pána Ježiša? 
 
 Halloween 
 ► v noci z 31. 10. na 1. 11 
 ► keltský, pohanský sviatok  
 (Oslavovali ho tí, ktorí nepoznali skutočného Boha.) 
 ► sviatok pripomínajúci smrť  
 (Kelti obetovali dušiam mŕtvych dary.) 
 ► postavy: čarodejnice, duchovia, strašidlá, kostry... 
 ► farba: čierna 
 ► spôsob oslavy: strašidelné párty, nočné návštevy cintorínov, rozprávanie hrôzostrašných 
 príbehov 
 
 Páči sa takýto sviatok Pánu Bohu?  
 Oslavujem týmto sviatkom Pána Ježiša? 



 
 
Halloween áno alebo nie? 
 
Halloween nemôžeme pokladať za sviatok dobra. Nemá nič spoločné s Pánom Ježišom. Je to pohanský 
obetný deň a Božie slovo nás, veriacich ľudí vystríha: „Ale čo pohania obetujú, to obetujú démonom, a 
nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov.“ Halloween je plný násilia, strachu, mágie 
a čarovania, je plný vecí, ktoré Pán Boh jednoznačne odmieta. Satan ho zaobalil do cukríkov, veselých 
karnevalov a svietiacich tekvicových hláv. No napriek tomu zostal sviatkom zla a hriechu. Nedajte sa 
zlákať zlému, aj keď to vyzerá na prvý pohľad neškodne. 
 
Biblické verše 
 
Efezským 5, 8 – 11  
 
„Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. Lebo ovocie 
svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde; skúmajte, čo je milé Pánovi, a 
nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy.” 
 
1. Korintským 10, 20 
 
„Čo pohania obetujú, to obetujú démonom a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli 
spoločníkmi démonov.” 
 
Rimanom 12, 2 
 
„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli 
rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.” 
 
Kolosenským 1, 12 - 13 
 
„... radostne ďakujúc Otcu, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle, 
vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.” 
 
2. Korinstkým 5, 17 
 
„... Preto ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali 
nové.” 
 
1. Jána 4, 18 
 
„... ale dokonalá láska vyháňa strach…” 


