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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod 

2. Advent 

3. Námety na prípravu adventného venca a adventného kalendára 

4. Príprava adventného venca 

5. Príprava adventného kalendára 

6. Film o vianočných zvykoch a tradíciách 

7. Námety: ako by sme mohli spríjemniť obdobie ADVENT-u 

8. Vianočné rozprávky, príbehy, filmy 

9. Námety, úlohy, pomôcky na ďalšie stretnutie 

 
Advent je prvým obdobím cirkevného roka. Dĺžku adventného obdobia vymedzujú 4 adventné nedele 

a po štvrtej adventnej nedeli nasledujú Slávnosti Narodenia Pána – 25. decembra. Prvá adventná 

nedeľa môže pripadnúť na niektorý deň medzi 27. novembrom až 3. decembrom. Posledná, teda štvrtá 

nedeľa, môže vyjsť aj na 24. decembra. Zmienky o adventných bohoslužbách nájdeme už od 5. 

storočia v Ravenne, v 6. storočí v Ríme. Počet nedieľ sa často líšil a advent sa slávil 4 až 6 nedieľ 

pred Vianocami. Až pápež Gregor Veľký stanovil jasný počet 4 nedieľ. Každá z adventných nedieľ 

mala svoje ľudové označenie: železná, bronzová, strieborná a zlatá. S adventom sa predovšetkým 

spája mnoho tradícií a zvykov. Jedným je príprava adventného venca, ktorý má 4 sviečky a každú 

adventnú nedeľu sa postupne zapaľuje o jednu sviečku viac. Tri sviečky by mali byť fialové a jedna 

ružová. Fialová farba symbolizuje upokojenie a pokánie. Ružová je zase farbou radosti a šťastia. 

http://www.sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/
https://potravinydomov.itesco.sk/groceries/sk-SK/search?query=svie%C4%8Dky


Tento rok to pripadlo na 27.novembra, čiže lúče prvej sviečky adventného venca už zasvietili v 

nedeľu, ale symbolicky sme ju opäť zapálili a zhotovili sme ďalšie 3 vence.  

Prvý adventný kalendár pochádza z roku 1851, v detskej knihe od Elise Averdieck sa píše o malej 

Elizabeth, ktorej mama pred spaním rozprávala vianočné príbehy, spievali spolu koledy a 

každý večer zavesili na stenu obrázok. Keď ich bolo 24, deti vedeli, že sú Vianoce. Na 

najbližšom stretnutí si zhotovíme aj my náš vlastný vianočný kalendár. 

Pozreli sme si úryvky z vianočných filmov podľa návrhu členov krúžku a na YouTube sme si pozreli: 

Ako slávili Vianoce v minulosti. 

https://korzar.sme.sk/c/22542365/historia-adventnych-kalendarov-sa-zacala-pred-vyse-sto-

rokmi.html 

https://www.youtube.com/watch?v=DXyDtLOBFog 

https://lepsiden.sk/vianocne-tradicie-vecera-post-stromcek-darceky/ 

Na záver sme sa dohodli, kto čo zabezpečí na ďalšie stretnutie. 
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