PROCHÁZKA ADVENTEM
Advent je obdobím příprav na nejkrásnější svátky v roce.
Obvykle pečeme cukroví, uklízíme domy, píšeme Ježíškovi ,
scházíme se s přáteli na adventních trzích u horkého punče,
navštěvujeme adventní koncerty, rozsvěcujeme svíčky na
adventním věnci, ....
Letošní advent bude asi jiný, možná nebude tak uspěchaný.
Pokud budete mít chvilku, udělejte si čas na „Procházku
adventem“, kterou vás provedou známé osobnosti, které si
v tento čas připomínáme.
Užijte si procházku a na závěr si můžete vyzkoušet
vědomostní kvíz.
Lucie
Mikuláš
Mikuláš

Ondřej

Co znamená slovo ADVENT?
ADVENT pochází z latinského slova ADVENTUS, česky to
znamená PŘÍCHOD. Celou dobu adventní očekáváme příchod
vánočních svátků, ale také si připomínáme, že jako křesťané
očekáváme Kristův příchod na konci časů.

Jak dlouho trvá doba adventní?
Doba adventní trvá vždy 4 neděle, ale nemusí trvat celé
4 týdny. Může trvat 22 až 28 dní. Záleží totiž na tom, na který
den v týdnu připadá nejdůležitější den celých Vánoc a to je
25.12. – den Ježíšova narození (Boží hod vánoční)*.
Letos 25.12. připadá na pátek, od tohoto dne si odpočítáme 4
neděle nazpět a zjistíme, kdy letos začíná advent😊
29.11. neděle

6.12. neděle

13.12. neděle

20.12.neděle

30.11. pondělí

7.12. pondělí

14.12. pondělí

21.12. pondělí

1.12. úterý

8.12. úterý

15.12. úterý

22.12. úterý

2.12. středa

9.12. středa

16.12. středa

23.12. středa

3.12. čtvrtek

10.12. čtvrtek

17.12. čtvrtek

24.12. čtvrtek

4.12. pátek

11.12. pátek

18.12. pátek

25.12. pátek

5.12. sobota

12.12. sobota

19.12 sobota

Doba adventní končí s příchodem doby vánoční, která začíná
na Štědrý večer se západem slunce.
Advent trvá vždy čtyři neděle!!!
*Pozor!
Často za nejdůležitější den pokládáme 24.12. – Štědrý den. Celý den ale netrpělivě čekáme
na večer (Štědrý večer) a to proto, že křesťané vychází z židovské tradice, kdy nový den
začínal se západem slunce. Na Štědrý večer 24.12. vlastně už slavíme 25.12. – den Ježíšova
narození.

Barvou adventu je fialová
Fialová je barvou půstu, zamyšlení se nad sebou, ztišení se a
čekání. Je to typická postní barva, kterou najdeme i v době
před Velikonocemi.
Doba adventní je dobou postní, kdy bychom si měli něco
ODPUSTIT, něco si odříct. Slovo PŮST je od slova PUSTIT.
Není to jednoduché, ale je to důležité.
V dřívějších dobách lidé často nejedli v adventní době maso.
Nám z tohoto zvyku zbyl pouze půst na Štědrý den, abychom
večer viděli „zlaté prasátko“😊
Fialová barva (i modrá barva) však bývala v minulosti velkou
vzácností, a tak ji v domácím prostředí nahradila
všudypřítomná a lehce dostupná červená. Ta je dnes jasnou
favoritkou všech prosincových propriet od svíček přes
ozdoby, ubrusy až po adventní věnce.

Smícháním, jakých dvou barev vznikne fialová?

Adventní věnec
Tradičním symbolem Adventu je adventní věnec. První adventní
věnec vyrobil roku 1839 Johann Heinrich Wichern, který se staral o
děti v sirotčinci v německém Hamburku. Děti se na Vánoce moc
těšily, věděly, že o vánočních svátcích si na ně vzpomenou i bohatí
lidé a dostanou něco na přilepšenou – jídlo, obnošené šaty nebo obuv.
Každý den se ho ptaly, kdy už budou Vánoce. Aby jim čekání na
Vánoce zpříjemnil, vyrobil předchůdce dnešních adventních věnců ze
starého dřevěného kola, které ozdobil chvojím, připevnil na něj čtyři
velké svíce, které symbolizovaly čtyři neděle adventní a menší svíčky
přesně podle počtu ostatních adventních dní. Pověsil takto ozdobené
kolo ze stropu jako lustr. Každý večer se děti scházely a zapalovaly o
jednu svíci navíc. Čím bylo v místnosti větší světlo, tím kratší doba
zbývala do Vánoc. Později se tento zvyk rozšířil po celém Německu i
do okolních zemí.
Svíce na adventním věnci
Kolo od vozu by se nám však na stůl nevešlo, proto se věnec zmenšil,
ubyly malé svíčky a zbyly pouze 4 velké jako symbol 4 adventních
nedělí.
Došlo i k pojmenování svící, které však bývá často různé. Jména svící
v naší „Procházce Adventem“ budou POKOJ, VÍRA, LÁSKA A NADĚJE.

Najdeš rozdíly?

29.11. – 1. neděle adventní
1. neděli adventní, která letos vychází na 29.11. zapalujeme
svíci, která se jmenuje POKOJ.
Když ji zapalujeme, přejeme celému světu klid, mír, aby
nebyly nikde žádné války, aby se lidé zbytečně nehádali.
Měli bychom se snažit, abychom i my přinášeli do světa
pouze pokoj, klid a mír.

POKOJ

Poznáte známé osobnosti, které nás
doprovází adventem?
Ani u jedné z těchto známých osobností nevíme, jak vlastně
vypadaly. Poznat je ale můžeme podle tzv. atributů předmětů, které drží v ruce, mají na sobě nebo u sebe. Tyto
věci připomínají, čím byly nebo co v životě prožily.
Všechny postavy spojuje především to, že nehleděly jen samy
na sebe, nelpěly na majetku, penězích a moci, nebály se říkat
pravdu. Snažily se zlepšit tento svět svojí štědrostí, věrností,
statečností a obětavostí.

Sv. Ondřej
V pondělí 30.11. slavíme svátek sv. Ondřeje.
Svatý Ondřej byl rybářem a pocházel z Betsaidy v Galilei. Byl
žákem Jana Křtitele. Když poznal Ježíše, přivedl k němu i
svého bratra (sv. Petra) a stal se jedním z prvních apoštolů.
Jako jeden z jeho nebližších přátel, směl být přítomen
některým výjimečným událostem. Po Ježíšově ukřižování se
Ondřej vydal do Řecka, kde působil jako hlasatel křesťanství.
Podle legendy byl v roce 70 n. l. v řeckém Patrasu odsouzen k
smrti ukřižováním na kříži ve tvaru písmene X.
Svatý Ondřej je považován za ochránce rybářů (spolu se sv.
Petrem), ale také za ochránce nevěst.
O půlnoci před svátkem svatého Ondřeje děvčata vstávala a
chodila klepat na kurník, říkajíc přitom:
„Kohoutku, kohoutku, zakokrhej. Muže-li dostanu, vědět mi dej.
Slepičky, vy nechte kokotání, nekazte mi, nekazte vdávání."

Ozval-li se kohout, mělo děvče naději, že se toho roku vdá.
Ozvala-li se dříve slepice, znamenalo to, že děvče zůstane
svobodné.

KRÍŽ VE
TVARU x

Atributy
Podle čeho poznáme sv. Ondřeje už víme. Podle kříže do
tvaru X.
Podle čeho poznáme jeho bratra sv. Petra? Co drží v ruce?

Podle sv. Petra se jmenuje jedna z prvních jarních květin.
Poznáš ji?
Jmenuje se PETR … … … …

Sv. Barbora
V pátek 4.12. slavíme svátek sv. Barbory.
Barbora pocházela z bohaté římské rodiny, byla však plná ideálů a
nechtěla žít prázdným nesmyslným životem římské „smetánky“.
Poznala křesťany, kteří v té době již v římské říši žili, ale scházeli se
tajně, protože byli krutě pronásledováni. Barboru jejich život a
myšlení oslovily. Barbořin otec se však křesťanů bál a svoji dceru
žárlivě střežil. Dal jí vystavět věž, kde ji obklopil přepychem a
zakazoval jí vycházet mezi lidi. Když našel kříž, znamení křesťanů,
který si Barbora nechala ve svém příbytku udělat, rozčílil se, dceru
nejprve přemlouval, pak trestal, nakonec vydal soudu, a když se
nechtěla vzdát svých ideálů, sám ji vlastnoručně popravil.
Když odváděli Barboru pro její víru do žaláře, zachytily se podle
legendy šaty o keř a jedna větvička na nich zůstala. Po její
mučednické smrti rozkvetly na suché větvičce bílé květy. Ty jsou
symbolem statečnosti a čistého láskyplného srdce sv. Barbory.
Na svátek svaté Barbory trhají dodnes mladé dívky barborky –
větvičky ovocných stromů. Pokud vykvetou na Štědrý den, znamená
to prý, že se příští rok vdají.

VEŽ

Barborky
Bývalo také tradicí, především na vesnicích, že po domácnostech
chodily Barborky. Byly to mladé dívky převlečené do bílých šatů s
červenou stuhou, vlasy měly rozpuštěné, zčesané přes obličej nebo
nosily přes obličej bílý závoj. Podle legendy je na zem sesílal svatý
Petr z nebe po zlatém provaze. Společně obcházely vesnici a šeptaly
„mulisi, mulisi“ (modli se, modli se). Před každým domem cinkaly
zvonečky, metlou zabouchaly na okno a bez vyzvání vstupovaly
dovnitř. S sebou nosily košíky plné jablek, ořechů a speciálního
pečiva, kterému se říkalo faulky nebo barborky. Dobroty rozdávaly
dětem. Na ty, které zlobily, měly připravenou metlu z větviček.

Zkuste si upéct „barborky“
Suroviny: 3 lžíce moučkového cukru, 3 lžíce másla, 5 žloutků, 7 lžic
bílého vína, 2 hrnky hladké mouky, olej na smažení, moučkový cukr,
vanilkový cukr
Postup: Smícháme všechny suroviny a vypracujeme těsto. Vyválíme
na placku o tloušťce přibližně 0,5 cm a z těsta vykrájíme drobná
srdíčka, které usmažíme v rozehřátém oleji. Osušíme na papírovém
ubrousku a ještě horké obalíme v moučkovém a vanilkovém cukru.

6.12. – 2. neděle adventní
Tuto neděli zapalujeme svíci, která se jmenuje VÍRA. Víra je
od slova důvěra.
Když ji zapalujeme přejeme celému světu, aby se obnovil
nejenom důvěrný vztah mezi lidmi a Bohem, ale také vztahy
mezi lidmi. Abychom si navzájem mohli důvěřovat a nemuseli
se obávat lží a intrik.

POKOJ

VÍRA

Sv. Mikuláš
V neděli 6.12. slavíme i svátek sv. Mikuláše.
Většinou si Mikuláše připomínáme již v předvečer jeho svátku 5.12.
Netrpělivě čekáme na jeho příchod spolu s andělem a čerty.
Nejčastěji ho můžeme vidět na hlavě s mitrou a s berlou v ruce.
Vyobrazován je tak proto, že byl biskupem. Mikuláš však nebyl
biskupem v Čechách, ale ve městě, které leželo na území dnešního
Turecka, ve městě Myra (dnes Demre). Když zemřeli Mikulášovi
rodiče, zdědil po nich velký majetek. Přemýšlel, jak by mohl pomoci
mnoha chudým lidem, se kterými se setkával. Vypráví se o tom
mnoho legend. Jedna z nejznámějších legend vypráví o záchraně tří
dcer. Jednoho dne se Mikuláš dozvěděl, že jeden muž z Myry
zkrachoval a nevěděl, jak uživit své tři krásné dcery. Proto je chtěl
poslat do nevěstince, aby si svou krásou vydělaly na věno. Mikuláš se
o tom dozvěděl a tajně v noci vhodil tři měšce se zlaťáky otevřeným
oknem do domu děvčat. Říká se, že jeden měšec s mincemi se mu
povedlo hodit do punčochy, proto se mikulášská nadílka často dává do
punčoch.
Podle této legendy je sv. Mikuláš nejčastěji zobrazován se třemi
jablky, často zlatými (umělecké vyjádření tří měšců).

MITRA
BERLA

TRI MEŠCE
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Svátek sv. Mikuláše ve světě
Svátek sv. Mikuláše se slaví téměř po celém světě.
V některých částech Německa chodí
se sv. Mikulášem pacholek Ruprecht.
Naděluje dětem do punčochy nebo
do holínky, kterou děti nechávají
přede dveřmi nebo za oknem.
V Rakousku zase chodí se známým
Krampusem.
Jednou ze zemí, ve které svátek sv. Mikuláše zapustil nejhlubší
kořeny, je Nizozemí.
Sv. Mikuláš podle holandské tradice
připlouvá ze Španělska. Na břehu
vystoupí z lodě, sedne si na bílého koně,
vedle sebe má černého Petra
a tak prochází celým Nizozemím.
Jeho zvláštností je, že podle tradice,
kráčí po střechách domů.
Děti mu chystají 5. prosince večer u domácího
krbu slámu a mrkev pro jeho koně,
ráno pak najdou na témže místě dárky.
Právě z holandského Mikuláše (v překladu Sinterklaas – zkratka
slova Sint Nicolaas) se vyklubal americký Santa Klaus.
Když se holandští osadníci v 19. století
stěhovali do Ameriky, přivezli si s sebou
i svoje zvyklosti, včetně svatomikulášské
tradice. A právě ta v USA zlidověla a
postupně se rozvinula po svém.
Ostatní Američané neuměli vyslovit
Sinterklaas, a tak této postavě
začali říkat Santa Klaus.

Pomůžeš Mikulášovi najít cestu?

13.12. – 3. neděle adventní
Tuto neděli zapalujeme svíci, která se jmenuje LÁSKA.
V tento den přejeme celému světu, abychom se navzájem měli
rádi, vzájemně se respektovali a chovali se k sobě hezky.
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LÁSKA

VÍRA

Sv. Lucie
V neděli 13.12. slavíme také svátek sv. Lucie.
Znáte známou pranostiku o sv. Lucii?
„Sv. Lucie noci upije.“
Tato pranostika vznikla v době platnosti juliánského kalendáře, kdy
byl 13. prosinec termínem zimního slunovratu, tedy nejkratším dnem
v roce. Po zavedení gregoriánského kalendáře v roce 1582 došlo k
přesunu zimního slunovratu na 21. prosince. Lidová moudrost tak
přestala platit a pořekadlo se rozrostlo o dovětek: „Svatá Lucie noci
upije, ale dne nepřidá!“
Lucie se narodila ve 3. století na Sicílii do bohaté rodiny. Na přání
matky se měla vdávat. Lucie však svůj život zasvětila Bohu a vdávat
se nechtěla. Jednoho dne její matka vážně onemocněla a Lucie se
vypravila ke hrobu sv. Agáty, aby tam pro ni vyprosila uzdravení. Její
prosby byly nakonec vyslyšeny. Po této příhodě matka svolila s tím,
že se Lucie vdávat nemusí. Její snoubenec se ale velmi urazil, podal
na ni žalobu a Lucie musela k soudu. Být křesťankou bylo totiž v té
době zakázané. Soudce se snažil Lucii přesvědčit. Řekl jí, že na ní její
snoubenec nejvíce miluje její oči. Proto si je vyloupla a podala je
soudci se žádostí, aby je tedy snoubenci předal. Do druhého dne se jí
však zázrakem opět vrátil zrak – Panna Maria ji obdařila ještě
krásnějšíma očima. Snažili se jí ještě všemožně přesvědčit, aby se
zřekla své víry, ale nepovedlo se jim to. Nakonec byla Lucie
popravena.

MISKA S OCIMA

Lidové zvyky na sv. Lucii
V předvečer svátku sv. Lucie chodívaly po domech tzv. Lucky
– bíle oděné ženy, které měly závoj a v některých krajích
často tzv. zobáky.
Kontrolovaly, zda mají hospodyně naklizeno a zda dodržují
zákaz předení a draní peří. Na svátek svaté Lucie se podle
zvyku nesmělo příst ani drát peří. Kde se tak stalo a Lucky to
zjistily, hospodyni vzaly namotanou přízi a rozmotaly ji a
také všechno peří rozfoukaly po světnici. V tento den si
„Lucky“ mnohdy troufly i na mužské, které natřely kolomazí,
případně hořčicí, pěkně zasypaly moukou, lechtaly,
pošťuchovaly, zkrátka dělaly různé neplechy😊

Předení a draní peří

Z jakých pírek je nejlepší peřina?

20.12. – 4. neděle adventní
Tuto neděli zapalujeme svíci, která se jmenuje NADĚJE.
A proč mají svíce jména POKOJ, VÍRA, LÁSKA, NADĚJE?
S tímto pojmenováním je spojený jeden krásný příběh:

„Čtyři svíce“
Na adventním věnci hořely tiše čtyři svíčky. Bylo slyšet, jak si
mezi sebou šeptají.
První svíčka vzdychla a řekla: „Jmenuji se POKOJ. Ráda bych
přebývala mezi lidmi, ale jim na mně nezáleží. Moje světlo sice
svítí, ale lidé žádný mír nedodržují!“ Její světélko bylo čím dál
menší, až docela zhaslo…
Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se
VÍRA, toužím svítit lidem na cestu životem, ale oni mnou
pohrdají, jsem prý nemoderní a zbytečná. Lidstvo nechce o
Bohu nic vědět, nemá tedy cenu, abych svítila!“ Průvan zavál
místností a druhá svíčka zhasla…
Smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji se LÁSKA.
Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě nevšímají, nechtějí
mě. Vidí jenom sami sebe. Už nemám sílu, abych hořela.“ Její
světlo se zachvělo a zhaslo…
V té chvíli vešlo do místnosti dítě. Podívalo se na svíčky a
řeklo: „Proč nesvítíte, kdo vás zhasl?“ A rozplakalo se … Vtom
se ozvala čtvrtá svíčka a zašeptala: „Neboj se! Dokud já svítím,
nic není ztraceno! Mé jméno je NADĚJE! S mojí pomocí se dají
i ostatní svíčky znovu zapálit.“ Od ní pak dítě znovu zapálilo i
všechny ostatní.
Plamen NADĚJE by v našem životě neměl nikdy zhasnout.
Každý z nás by měl plameny POKOJE, VÍRY, LÁSKY a
NADĚJE stále udržovat. A nejenom o Vánocích!

Pokud si chcete vyzkoušet, co všechno jste si z „Procházky adventem“
zapamatovali, je tu připraven vědomostní kvíz😊
Písmeno u správné odpovědi, napište dole do řádku k příslušnému
číslu.
1. Co znamená slovo ADVENT?
Přípravy
Příchod
Odchod
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2. Jak dlouho trvá doba adventní?
4 týdny
1 měsíc
4 neděle
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R

3. Kolikátého slavíme Boží hod vánoční (den Ježíšova narození)?
25.12.
24.12.
26.12.
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4. Zkuste spočítat, kolikátého bude začínat advent příští rok 2021.
28.11.
1.12.
5.12.
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5. V jakém roce vyrobil Johann Heinrich Wichern první adventní
věnec?
536
M
1839
N
2005
L
6. Jaké povolání měl původně sv. Ondřej a jeho bratr sv. Petr?
tesař
úředník
rybář

Č
R
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7. Kolikátého se chodí na větvičky, kterým se říká barborky?
1.12.
Q
4.12.
A
6.12.
B
8. Na území, jakého státu dnes leží město, ve kterém byl
sv. Mikuláš biskupem?
Turecko
Maďarsko
Česká republika

D
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9. V jaké zemi sv. Mikuláš jezdí na bílém koni?
Ve Francii
V Nizozemí
V USA

I
V
Z

10. Sv. Lucie je často zobrazována, jak drží v ruce misku. Co je
v misce?
meč
oči
květina

R
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11. Co se nesmělo na svátek sv. Lucie doma dělat?
Vařit a mýt nádobí
Příst a drát peří
Koukat na TV a hrát hry na PC

L
N
G

12. Jak se jmenovaly svíčky na adventním věnci?

---1

Zlatá, stříbrná, bronzová, železná
Pokoj, víra, láska, zdraví
Pokoj, víra, láska, naděje

U
Ú
T

---2

---9

---3

---4

---5

---6

---7

---8

---10

---11

---12

Pokud vám v tajence vyšlo přání, máte jedničku podtrženou s
hvězdičkou*

Přeji všem krásné prožití
doby adventní,
hodně pokoje, víry, lásky
a hlavně naděje.
NADEJE

POKOJ

LÁSKA

VÍRA

