ADVENT
Advent je období čtyř týdnů před Vánocemi. Slovo pochází
z latinského adventus (příchod) a myslí se tím narození Ježíše Krista.

předení na kolovrátku

Je to období, kdy lidé měli zklidnit svou
mysl, zamyslet se nad svými činy
a postit se od sladkostí a masa.
Zároveň to však bylo období radostného
očekávání a konání dobrých skutků.
V tomto období krátkých dnů a dlouhých
večerů se lidé scházeli ke společnému
předení, draní peří nebo besedám.
Také se tradovalo, že se v tento čas objevují
bytosti s nadpřirozenými silami, které mají
za úkol škodit lidem.

Proto se v tomto období na venkově konaly průvody a obchůzky maskovaných
osob, které se takto přestrojovaly nejčastěji na svátek sv. Barbory, Lucie nebo
Ambrože. Tyto postavy celé v bílém obcházely domácnosti, kontrolovaly, jak
mají hospodyně uklizeno, popřípadě nadělovaly hodným dětem sladkosti
a zlobivé proháněly metlou.
Postavy, pojmenované po daném světci Barborky, Lucky nebo Ambrož,
měly také vymetat všechno zlé z příbytku a ochránit ho před zlými silami.
Do dnešních dnů se nám z těchto obchůzech zachovaly už jen ty mikulášské.

Postava představující "Lucku"

Mikuláš s andělem a čertem

Dívka představující "Barborku"

ADVENTNÍ VĚNEC
Součástí adventu jsou čtyři adventní neděle, které se slaví mimo
jiné i zapálením svíčky na adventním věnci.
Tento zvyk pochází z Německa
z 19. století a vznikl díky Johannu
Hinrichovi Wichernemu.
To byl muž, který založil
v Hamburku školu pro chudé
děti a také tam učil. Žáčci se ho
v předvánoční době každodenně
ptaly, kdy už budou Vánoce.
První adventní věnec od J. H. Wichernema

Jednoho dne ho tedy napadlo vytvořit ze starého dřevěného kola adventní
věnec, na který nalepil 19 malých červených svíček - symbolizovaly všední dny
a 4 velké bíle svíce - označovaly adventní neděle. Každý den se zapálila další
svíčka a děti hned viděly, kolik jich ještě zbývá do Vánoc.
Máte doma také
adventní věnec?
Zkus popsat, jak
vypadá.

Zkus zapojit fantazii...

Liší se hodně od
toho úplně prvního,
vyrobeného pro
chudé žáčky?

a vybarvi tento věnec.

