
Božično praznovanje v mnogih državah vključuje postavitev božičnega drevesa z lučkami, 

obešanje adventnih venčkov in nogavic, sladkarije ter postavitev piškotov in mleka. Cerkve in 

družine postavljajo jaslice, ki prikazujejo rojstvo Jezusa Kristusa. Družine pošiljajo božične 

voščilnice, si izmenjujejo darila in pripravljajo božično pogostitev, ki jo delijo s svojo družino 

ali širšimi družinami.   

 

Italija 

Božič je za Italijane izredno pomemben praznik. Lahko bi rekli, da božiča nihče ne praznuje 

tako kot Italijani. Za praznično mizo se družina zbere na večer pred božičem. A prava zabava 

ob obdarovanju se začne šele pred novim letom in traja vse do 5. januarja, ko darila nosi 

prijazna čarovnica Befana. V italijanski božični tradiciji ima namreč večji pomen kot Božiček 

prav ona. To naj bi izhajalo iz legende o svetih treh kraljih – Befana naj bi kraljem pomagala 

najti pot do Jezusa. Danes je v italijanski tradiciji znana kot dobrotnica otrok, ki jim v noči na 

6. januar prinaša darila. Pogosto je upodobljena kot prijazna starka in čarovnica, ki na metli 

nosi košaro, polno daril, ter vstopa v domove skozi dimnik. 

 

Nemčija 

V Nemčiji se darila izmenjujejo na božični večer in ne na božični dan, saj menijo, da mora biti 

božični dan posvečen Kristusovemu rojstvu in ne darilom. Prvotno so božična drevesa začeli 

postavljati prav v Nemčiji, kjer ga v dom prinesejo na božični večer, na skrivaj pa ga za otroke 

okrasi mati. 

 

Poljska 

Na božični večer na Poljskem glavno praznično jed postrežejo po dnevu posta. Družine imajo 

običajno obrok z 12 hodi, ki predstavlja 12 Jezusovih učencev. Božični večer se zaključi s 

pasterko, polnočnico v domači cerkvi, božični dan pa je namenjen maši in obisku prijateljev. 

 

Češka 

Na Češkem na dan božiča poteka prav zanimiva tradicija. Samske ženske naj bi 24. decembra 

stopile iz hiše ter sezule svoj čevelj in ga nato vrgle čez ramo. Če je peta čevlja gledala proti 

vratom, je to pomenilo, da bo dekle v prihodnjem letu še vedno samska. Če pa je peta gledala 

proti ulici, je to znak, da se bo v prihodnjem letu poročila in se lahko prične pripravljati na 

poroko. 



Francija 

V Franciji poznajo jaslice, podobne slovenskim, le da jim tam dodajo še mesarja, peka, 

policista in duhovnika. Tudi v Franciji imajo navado na ognjišču zakuriti posebej izbrano 

poleno (“božično poleno” iz češnjevega lesa), kar je zelo star običaj, ki izvira iz germanskega 

poganstva. Francozi to naredijo na zelo francoski način: poškropijo ga z rdečim vinom. Poleno 

in nekaj sveč naj bi gorelo celo noč, poleg tega pa pustijo nekaj hrane in pijače za vsak primer, 

če bi prišla mimo Marija z Jezuščkom. V nekaterih delih Francije imajo tudi čudovit običaj, da 

pripravijo 13 različnih sladic iz najrazličnejšega sadja, oreščkov in več vrst testa. 

 

Finska 

Poleg Grenlandije ima Božiček še en dom, in sicer sever Finske. Veliko otrok pošilja pisma tja. 

Preden pa je Božiček postal prijazni možic z brado, so imeli na Finskem namesto njega – 

julsko kozo Joulupukki, ki je darila zahtevala, ne dajala! 

Na Finskem imajo tudi precej neobičajno navado, da na božič obiskujejo grobove svojih 

bližnjih, prižigajo svečke in se spominjajo umrlih. Običaj je tudi, da zvečer na mizi pustijo 

hrano in ne spijo v svojih posteljah, temveč na tleh, da se lahko pokojniki dobro najedo in 

spočijejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


