Adventní doba
Víte, kdy je letos první adventní neděle? Nenechte se zaskočit, advent
začíná již na konci listopadu. Nezapomeňte si včas připravit adventní věnec
a zapálit první svíčku. Víte, jak se termín tohoto pohyblivého svátku počítá?
V kterém roce vyjde 4. adventní neděle na Štědrý den? Jak vypadá adventní
věnec a jaké jsou další adventní zvyky a tradice?

Název advent pochází z lat. adventus, tj. příchod, odvozený od narození Ježíše
Krista. První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem
4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do
té doby začínal Vánocemi. Je obdobím čtyř neděl před vánočními svátky, přesněji řečeno
před 25. prosincem. Jedná se tedy o pohyblivý svátek, takže každý rok připadne na jinou
dobu. Pokud Štědrý den připadá na neděli, pak je Štědrý den zároveň také poslední
adventní nedělí. Naposledy tomu bylo v roce 2017 a nejdříve tomu bude v roce 2023.
Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba
rozjímání a dobročinnosti. V minulosti to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré
zábavy, tanec a zpěv, nesměly se konat svatby a žádné velkolepé oslavy a hodování. Věřící
si v tuto dobu připomínají dva příchody Ježíše Krista. První připomínkou je Poslední soud
a druhou je narození Ježíše Krista.
1.

Znáte letošní termín adventu, kdy začíná a kdy končí? A která neděle adventní je
první? Doplňte:

První adventní neděle ……………………….
Letošní termín adventu je od ………………………… do ………………………….
Adventní neděle mají svá jména, zkuste je vyluštit, přiřadit k nim pořadí a napsat
odpovídající termíny v letošním roce:
ALZÁT
ZORBÁONV
ÁLŽZENE
RÁNTBŘÍS

1. adventní neděle je ……………….…
2. adventní neděle je ………………….
3. adventní neděle je …………….……
4. adventní neděle je …………..……...

Názvy adventních nedělí nemají žádné historické vysvětlení. Je to spíše výmysl
moderní doby, který je spojený se snahou obchodníků prodávat. Tradičním symbolem
tohoto období je od 19. stol. adventní věnec, který má různou podobu a v tradičním pojetí
adventních nedělí je vždy spojen se čtyřmi svíčkami, kdy se každá z nich zapaluje na jednu
adventní neděli.
První adventní neděli se přezdívá _ _ _ _ _ _ _ a na věnci se zapaluje fialová svíčka, je to
tzv. svíce proroků. Tou si připomínáme proroky, kteří s předstihem předpověděli příchod
Ježíše Krista na svět. Svíčka symbolizuje naději.
Druhá adventní neděle, neboli _ _ _ _ _ _ _ _, reprezentuje lásku a Ježíškovy jesličky,
zapaluje se druhá fialová svíčka, tzv. betlémská. Tato svíčka symbolizuje mír.
Třetí adventní neděle je _ _ _ _ _ _ _ _ a také pastýřská, advent se překlopí do své druhé
poloviny a získává slavnostnější podobu. Třetí adventní svíčka je pastýřská a růžová, je to
svíčka přátelství.
Čtvrtá adventní neděle, neboli _ _ _ _ _, může připadnout na Štědrý den a je symbolem
míru a pokoje Vánoc. Zapaluje se čtvrtá fialová svíčka, tzv. andělská, je to svíčka lásky.
Na Štědrý den se pak zapaluje pátá svíčka, ta by měla být bílá a je zasvěcená Kristu.
2. Vytvořte si doma vlastní adventní věnec a můžete nám zaslat Vaše výtvory na email:
neumanova@szm.cz
Mezi nejviditelnější znak adventu v dnešní době patří také adventní kalendář
s okénky, což je nová tradice pocházející z poloviny 19. století.

Adventní kalendář pro děti, papírový, barevně tištěný s 24 okénky, uvnitř byla čokoláda různých tvarů.
90. léta 20. století, Nizozemsko, Holandsko. Národní muzeum, Etnografická sbírka

Kromě nedělí se během adventu slaví i tři svatí: Barbora, Mikuláš a Lucie.
V předvečer těchto svatých vždy chodily průvody v různých maskách. Do dnešní doby se
dochovala především tradice na svatého Mikuláše, kdy v předvečer chodí městem či vsí
průvody čertů a andělů se svatým Mikulášem.





4. prosince na svatou Barboru se řezají "barborky", tedy větvičky ze stromů třešní či
višní, které doma ve váze mají vykvést do Štědrého dne.
V předvečer svatého Mikuláše, 5. prosince, chodí Mikuláš s čertem a andělem
a obdarovává hodné děti a ty nezbedné odnáší do pekla.
13. prosince se slaví svátek svaté Lucie, která noci upije a dne nepřidá. Během tohoto
dne byste již neměli uklízet.

Mezi tradiční výzdobu tohoto období pak patří kromě adventního věnce také jmelí,
cesmína a břečťan, zbarvuje se vánoční hvězda, peče se cukroví a perníčky, staví se betlém
a zdobí vánoční stromeček.
3. Vykreslete a vyzdobte si tyto rostliny a přiřaďte k nim jejich latinský název:
Euphorbia pulcherrima

Viscum

Ilex

Hedera

Jmelí
Pryšec nádherný

Cesmína

Břečťan

Zdroj: www.szm.cz, https://cs.wikipedia.org, https://cz.pinterest.com/

