Slovo ADVENT pochází z latinského adventu – příchod.
Letošní začátek adventu připadá na 29. listopad.
Čtyřtýdenní adventní doba skončí o Štědrém večeru.
K adventu patří adventní věnec. Věnce ze
zelených rostlin, stejně jako svíčky,
byly používány už před příchodem křesťanství.
Mají symbolizovat život v protikladu k okolní
studené zimě, kruhovitý tvar věnce symbolizuje věčnost.

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
V dnešní době dětem zpříjemní čekání na Ježíška.
Předkem dnešních kalendářů s 24 okénky, za kterými
se skrývá dáreček, byla papírová vystřihovánka, které
na svět pomohl Gerhard Lang z Mnichova.
S adventem souvisí také několik svátků,
ne všechny však dnes slavíme.

ZAČÁTEK ADVENTU SVÁTEK sv. ONDŘEJE (30.11.)
Byl spojen s předpovídáním budoucnosti a také s
čarováním.
Následoval

SVÁTEK sv. BARBORY (4.12.)
Patronka horníků, kameníků, dělostřelců a mnoha
dalších na které, se dnes již téměř zapomnělo.
Dnes se hlavně udržuje zvyk, kdy si každá žena v den
svátku sv.Barbory ustřihne třešňovou větvičku.
Ta má podle tradice do Štědrého dne vykvést.
Které větvička vykvete, bude v nadcházejícím roce
šťastná a bude žít v dostatku.
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Den 6.12. je asi z adventních svátků
nejznámější.
JE TO SVÁTEK MIKULÁŠE.
Svatý Mikuláš žil ve čtvrtém století.
Často navštěvoval a obdarovával chudé
a hladové. Jeho štědrost si mikulášskou
nadílkou připomínáme i dnes.

Následuje
SVÁTEK sv. LUCIE (13.12.)
Patronka slepců, nemocných dětí, přadlen, švadlen,
tkalců a sklářů.
Tato tradice je dnes již zcela zapomenuta.
Dříve se jednalo o oblíbenější svátek,
než je dnes svátek sv. Mikuláše.
Na venkově se v předvečer svátku začaly rojit podivné bíle oblečené
bytosti, které dětem naháněly strach.
Kontrolovaly, zda se v chalupách nedere peří, nebo nepřede len - to
bylo v tento den zakázáno. Zjišťovaly, zda je i řádně uklizeno.

Adventní doba se v minulosti nesla v duchu odříkání. Bylo to období
půstu v jídle, pití i zábavách. Zima byla obdobím spánku nejen pro
zvířata, ale také pro venkovany. Z polí se přesunuli do chalup, kde
se věnovali domácím pracím.
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• Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
• O svaté Barboře měj sáně na dvoře !
• O svaté Albíně schovej se do síně.
• Svatá Lucie noci upije.
• Na svatého Tomáše nejdéle je
noc naše.
• Na svatou Lucii jasný den –
urodí se konopí i len.
• Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se
urodí.
• Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne
zlato.
• Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
• Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
• Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
• V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá
žita.
•

Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro
květem.

•

Zelené vánoce - bílé Velikonoce.

•

Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o
Velikonocích plny kočiček.

•

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

