
 

Advent 



Křesťanství 

 náboženství soustředěné kolem života a učení Ježíše 
Krista 

 

 toho chápe jako Božího Syna a tedy i Spasitele 

 

 logicky tak slaví den jeho narození, kterým je tradičně 
25.prosinec 

 

 na tuto událost je třeba se připravit - advent 

 

 



Kde se advent vzal? 

 dvě tradice: římská a galská 

 

 v Římě se soustředí na událost narození Ježíše (prvý 

příchod), doba radostného očekávání, 4 neděle 

 

 zatímco v Galii je v centru pozornosti Kristův druhý 

příchod – důraz na kajícnost, poslední soud, trvá 40dní 

 

 později sloučení obou tradic do podoby, jakou známe 

dnes 



Jak dlouho vlastně 

trvá? 
 ústřední postavení v křesťanství patří neděli 

 

 proto se také advent počítá na neděle, nikoli na týdny 

 

 celkem tedy máme 4 adventní neděle 

 

 a protože narození Páně si připomínáme 25.prosince, 

můžeme čtvrtou adventní neděli slavit ještě 24.prosince  



Adventní věnec 

 tradice vzniká v 19.století  

 

 autorem Johann Hinrich Wichern 

 

 byl to vlastně adventní kalendář 

 

 20 svic pro všední dny a 4 nedělní 

 

 postupným vývojem 4 svíce 



Symbolika věnce 

 svíce – světlo x tma; naděje, že bude líp                                           
     –„Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit 
ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8,12) 

 

 věnec – symbol vítězství (Kristus vítěz nad zlem a smrtí)                                        
       – Zj 2,10 „Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný    
   věnec života.“ 

 

 kruh – pevnost, bezpečí              
    –„Nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine! Mému srdci 
dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. 
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v 
bezpečí mi dáváš bydlet.“   (Žalm 4,7-9) 
 

 



Smysl adventu 



Svatý Mikuláš 

 podle legendy obdaroval tři dcery, a tak je zachránil 

 

 motiv pozornosti, nezištnosti, solidarity, laskavosti,… 

 

 kdekoli žijeme v lásce, setkáváme se s Bohem a Ježíš 

přichází do našeho srdce a našeho života 

 

 „Znamení (zázraky) jsou společná dobrým i zlým, avšak díla 

zbožnosti a pravé lásky náležejí pouze dobrým. Ta první jsou 

někdy důkazem svatosti, ta druhá ji tvoří.“ (biskup Turgot) 

 

 

 

 


