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Milan Rúfus
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Daj radosť
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Krásny
advent,
šťastné Vianoce

Od každého z nás závisì, ako prežijeme advent. Chceš si skrášliť
dni čakania na Vianoce? Nechceš sa povaľovať a iba čakať,
čo dostaneš? Neleňoš, pridaj sa k tým, krì sa chystajú prežiť
nádherný december a krásne Vianoce:

rodinné

úžasné

zlaté

pokojné

čarovné

Dopíš, aké ešte môžu byť
najkrajšie sviatky roka.
Čo je to advent? Advent, po latinsky adventus,
znamená príchod. Advent sa začína každý
rok prvou nedeľou po 26. novembri a končí
sa západom slnka na Štedrý deň.
Každá z nadchádzajúcich štyroch nedieľ
má svoje meno. Po železnej nedeli
príde bronzová, strieborná
a nakoniec zlatá nedeľa.
Pre kresťanov je advent
začiatkom liturgického
− cirkevného roka.
V kresťanských krajinách
sa advent slávi približne
od 6. storočia.
Najviditeľnejším symbolom
adventu je adventný veniec. Veniec bez sviečok
sa používa na zdobenie dverí. Veniec so sviečkami
slúži na symbolické odpočítavanie štyroch
adventných týždňov.
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Sviece na adventnom venci:
1. sviečka – zapaľuje sa na 1. adventnú (železnú)
nedeľu. Sviečka sa volá Nádej. Podľa starých
zvykov by ju malo zapáliť najmladšie dieťa rodiny.
2. sviečka – zapaľuje sa na 2. adventnú
(bronzovú) nedeľu. Sviečka sa volá Mier.
Podľa starých zvykov by ju malo zapáliť
najstaršie dieťa rodiny.
3. sviečka – zapaľuje sa na
3. adventnú (striebornú)
nedeľu. Sviečka sa volá
Priateľstvo a mala by byť
ružovej farby. Na 3. adventnú
nedeľu sviečky podľa zvyklostí
zapaľuje matka rodiny.
4. sviečka – zapaľuje sa na 4. adventnú (zlatú)
nedeľu. Sviečka sa volá Láska. Sviečky na
4. adventnú nedeľu podľa tradície zapaľuje
otec rodiny.
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Pripravil som ťahák, čo by sa pred Vianocami dalo robiť.
Treba piecť, ozdobovať, recitovať, tancovať, čistiť čižmičky a mnohé
ďalšie zaujímavé aktivity. Toto sú moje návrhy. Potom si vyplň
svoju tabuľku svojich adventných dní na strane 10.
1. december

4. december

 Nezabudnime si otvoriť prvé okienko
adventného kalendára, ktorý sme
nepochybne dostali od mamičky alebo
krstnej mamičky.  Zapálime prvú sviečku na adventnom venci.
 Nezabudneme na vtáčikov za oknami
a nakŕmime ich.

 Barbora (4. decembra) – podľa tradície práve
v tento deň dievčatá zvykli rezať vetvičky
čerešne, broskyne alebo zlatého dažďa. Pri
každej vetvičke zašepkali meno iného chlapca.
Verili, že tá vetvička, ktorá rozkvitne ako
prvá, im prezradí ženícha. Halúzky barboriek
rozkvitnú presne na Vianoce.
 Naučiť sa básničku na mikulášsky večierok.
 Otvoriť 4. okienko adventného kalendára. -

2. december
 Výroba adventných a vianočných ozdôb.
Pohľadaj v tejto knižke papierové
a kartónové hviezdičky, snehové vločky,
anjelikov, ozdobné škatuľky...
 Otvoriť 2. okienko adventného kalendára.  Nezabudni dať na dvere adventný veniec.

5. december
 Vyrobiť ďalšie adventné a vianočné ozdoby –
tieto budú do školy.
 Vyčistiť si topánky a vyložiť ich do okna.
V noci bude chodiť Mikuláš!
 Otvoriť 5. okienko adventného kalendára. -

6. december

3. december
 Výroba adventných a vianočných ozdôb.
Možno treba začať aj vyšívať. Malá výšivka je
darček, ktorý vždy poteší.
 Ozdob okno, nech aj z ulice vidia, že u vás sa
tešíte na Vianoce.
 Otvoriť 3. okienko adventného kalendára. -

 Hurá! Konečne v noci chodil Mikuláš!
Hneď ráno sa treba pozrieť do topánočiek
vyložených na okne. Tí, ktorí poslúchali,
si tam isto nájdu nejaké čokoládky,
mandarínky alebo iné dobroty. Možno
vás prekvapí skutočnosť, že obdarovanie
na sviatok svätého Mikuláša má už
stáročnú históriu. Tento svätec zomrel
6. decembra okolo roku 350 a dodnes sa
na jeho pamiatku vzájomne obdarúvame
sladkosťami či inými maličkosťami.
 Vyrobiť ďalšie adventné a vianočné ozdoby –
tieto budú pre krstnú mamičku.
 Otvoriť 6. okienko adventného kalendára. -

7. december
 Je načase pomôcť mamičke s prípravami
na Vianoce. Urobte si spolu plán, kedy
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Tichá noc, svätá noc
Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní.
Sám len v tichu bdie nebeský pár,
stráži Dieťatko – nebeský dar.
Sladký Ježiško, spí, sní,
nebesky ticho spí, sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli.
Najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu.

Stille nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht,
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe, im lockijgen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh,
Schlaf in himmlischer Ruh!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn.

Silen night, holy night,
All is calm, all is bright,
Round only Virgin Mother and Child!
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.
Pieseň je
z roku 1818.
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