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Encyklopedický přehled svátečních dnů v zimě a jejich
charakteristika, opakovací spojovačka

• Křesťanský rok začíná adventem, který v překladu
znamená „příchod“ Spasitele (Ježíška) na svět.

• Zahrnuje čtyři neděle před Štědrým dnem..
1. Železná neděle
2. Bronzová neděle

3. Stříbrná neděle
4. Zlatá neděle
Každou z nich zapálíme na adventním
věnci další ze 4 svíček
• Je to přípravná doba na Vánoce, doba rozjímání a půstu
(střídmost v jídle a pití, zákaz zábav, tance a zpěvu).

• Barbora byla světice, kterou vlastní otec zavřel do věže a
po mučení kvůli křesťanské víře nakonec i popravil setnutím
hlavy. Cestou na popravu prý Barbora utrhla větvičku, která
uprostřed zimy rozkvetla.
• V tento den lidé řežou nejčastěji třešňové větvičky
„barborky“ a dávají je do vody, aby rozkvetly.
 Dříve to dělaly především svobodné dívky, které chtěly vědět, zda se
do roka vdají. Větvičku však musely utrhnout po setmění vlastními zuby a
zalévat vodou z vlastních úst, aby jim přesně na Štědrý den vykvetla.
 Některé dívky jich trhaly více a dávaly větvičkám jména, aby zjistily,
která první vykvete a koho si vezmou.
 Také den, kdy vykvetla, určoval nejšťastnější měsíc v příštím roce. (např.
Vykvetla-li 5. den, byl to květen.)

• Laskavý a štědrý biskup, který v mládí, po smrti svých
rodičů tajně rozdal všechen svůj majetek chudým.
• Nejznámější je příběh o muži, který se dostal do takových
dluhů, že mu hrozilo vězení a prodej jeho tří dcer
do nevěstince. Mikuláš se to dozvěděl a tři noci
vhazoval do jejich pokoje peníze, které rodinu
zachránily.
• Dodnes chodí Mikuláš na svůj svátek mezi lidmi a
za písničku nebo básničku obdarovává hodné děti
sladkostmi nebo drobnými dárky. Doprovází ho
anděl a čert, který naopak straší děti, které
přes rok zlobily.

Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
• Světice, která chtěla život zasvětit pouze bohu. Odmítnutý
nápadník ji ale udal jako tajnou křesťanku. Za trest měla
být odvezena do nevěstince na voze taženém voli. Stal se
ale zázrak a vůz se nepohnul. Kateřina byla uvězněna,
mučena a nakonec probodnuta dýkou.
• Ten den chodili do domů dívky, tzv. „Lucky“. Byly oděny do
bílých plachet, měly pomoučený obličej nebo masku s
klapajícím zobákem a v ruce peroutku či metlu. Kontrolovaly
hospodyně, jak mají před Vánocemi uklizeno. Někde dokonce
hrozily dětem, které se v době adventu nepostily,
rozpáráním mlsného břicha.
• Od jejího svátku lidé sledovali dvanáct dní počasí, aby
věděli, jaké počasí bude v následujících dvanácti měsících.

• Den, kdy končí advent a také půst, je plný zvyků, které
začínají už od rána - půst, kvůli zlatému prasátku, lití
olova, pouštění skořápek se svíčkou po vodě, zdobení
vánočního stromečku a jiné.
• S východem první hvězdy začíná Štědrovečerní večeře
(rybí nebo zelná polévka, kapr a bramborový salát).
U stolu nesměl být lichý počet a pod talíř se
dávala rybí šupina.
• Po večeři se rozkrajují jablka a podle jaderníku
předpovídá zdraví či nemoc v příštím roce,
zpívají se koledy u stromečku, pojídá vánoční
cukroví a rozbalují dárečky pod stromečkem.

• Den, kdy se Josefovi a Marii narodil Ježíšek v prostém
chlévě poblíž města Betléma. Ležel na seně v jesličkách a
zahřívali ho vůl a oslík. Jeho narození zvěstovali andělé a
místo, kde leží, označovala zářící hvězda.
• Lidé v tento den měli především zbožně rozjímat.
Nesmělo se vůbec pracovat, neustýlala se
ani lůžka a někde dokonce zavazovali
dobytku hubu, aby tento den
přežvykováním neznesvěcoval.

• Tento den je připomínkou úmrtí papeže Silvestra I., kdy
se konaly děkovné mše za uplynulý rok.
• Je to poslední den v roce, kdy se lidé ve společnosti
přátel nebo svých blízkých vesele loučí se starým rokem.
Typická je dobrá nálada, bujarost, humor a smích, zpěv a
tanec, spousty dobrého jídla a pití.
• Před půlnocí lidé odpočítávají poslední vteřiny,
aby oslavili Nový rok přípitkem, ohňostroji
a petardami.
• Lidé si stanovují předsevzetí a vzájemně
si přejí vše nejlepší do dalšího roku.

• Hned o půlnoci po bujarých silvestrovských oslavách
vítají lidé Nový rok ohňostroji, přípitky a předsevzetími
do dalšího roku.
• Říkalo se: Jak na Nový rok, tak po celý rok. Proto se lidé
neměli hádat ani rozčilovat. Nesměla se jíst drůbež ani
králík, aby štěstí neulétlo či neuteklo. Naopak se
doporučovaly luštěniny, například čočka, aby bylo doma
hodně peněz.
• Rozesílají se tzv. novoročenky – novoroční přání,
nejčastěji s písmeny P.F. a číslem následujícího roku.
Zkratka je převzata s francouzského Pour féliciter a
znamená „Pro štěstí“.

• Po narození Ježíška v Betlémě, mu začali lidé nosit dary. Z
Dálného východu přišli i tři mudrci, kteří mu přinesli zlato,
kadidlo a myrhu. Říkáme jim tři králové – Kašpar, Melichar a
Baltazar. Jejich zkratka K + M + B se spolu s letopočtem
nadepisuje svěcenou křídou nad dveře.
• Malí koledníci se jimi inspirovali a
v podobě tři králů v tento den
obchází domy. Mívají papírové koruny
a bílé přepásané košile. Baltazar má
má začerněné tváře.
• Tímto dnem končí vánoční svátky a odstrojuje se vánoční
stromeček.

• S tímto svátkem jsou především spojeny svíčky
hromničky, ochrana před tmou a zlem:
 dávaly se vedle postele nebo do rukou umírajícímu
 rozsvěcovaly se při bouřce, aby chránily dům před
bleskem

• V tento den bylo zakázáno šít, aby špička
jehly nepřitáhla blesk. Nesmělo se klít a
věřilo se, že kdo bude v tento den tancovat,
zemře bez světla.

• Svatý Valentýn byl biskup původem z Itálie, který měl
lékařské schopnosti. Údajně vyléčil i dívku, do které se
zamiloval. Tajně oddával zamilované páry, aby muže
ochránil před odchodem do války. Za svůj postoj byl
tehdejším císařem uvězněn a po mučení i popraven.
• Podle legendy se do něj zamilovala dcera žalářníka
a on jí před popravou napsal dopis podepsaný
„S láskou Tvůj Valentýn“. A tak vznikly
„valentýnky“ – anonymní přáníčka, která
si posílají zamilovaní.
• Typické symboly jsou srdíčka, často prostřelená šípem,
amorci, rudé růže, holubičky a labutě (Ty si údajně v tento den
vybírají své celoživotní partnery, a proto symbolizují lásku i věrnost).

4 neděle před
Vánocemi

Sv. Mikuláš

Noci upije - kontrola úklidu před Vánocemi

4. prosince

Sv. Lucie

Obdarovává hodné děti sladkostmi

6. prosince

Sv. Barbora

Doba půstu, věnec se 4 svícemi

13. prosince

Advent

Třešňové větvičky

24. prosince

Nový rok

Narození Ježíška

25. prosince

Tři králové

Novoročenky (P. F. )

31. prosince

Štědrý večer

Svíčky proti bouřce a temnotě

1. leden

Boží hod vánoční

Kapr a salát k večeři, koledy, dárečky

6. leden

Hromnice

Přáníčka zamilovaných

2. únor

Sv. Valentýn

Oslavy konce roku

14. únor

Silvestr

K + M + B – konec Vánoc
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