Advent 2013 začíná první prosincovou neděli, tj. v neděli 1. prosince.
Zahájení adventního období v Brně
Slavnostní zahájení trhů i s překvapením proběhne na náměstí Svobody v pátek
29. listopadu v 16.30 za přítomnosti představitelů města Brna, TIC města Brna a
dalších hostů. V 17 hodin pak bude slavnostně rozsvícen šestnáct metrů
vysoký vánoční strom.
14. 12. 1924 byla z podnětu Rudolfa Těsnohlídka na základě nálezu odloženého
dítěte vytvořena tradice Vánočních stromů republiky k podpoře opuštěných dětí
jako každoroční charitativní akce. Vzorem se stal podobný zvyk z dánské
Kodaně. V roce 1919, den před Štědrým dnem,
nalezl Rudolf Těsnohlídek na procházce odložené
nemluvně, které odnesl na četnickou stanici. Od té
chvíle se začal podle severského vzoru zasazovat o
vztyčení vánočního stromu, u něhož by se vybíralo
pro opuštěné děti. Těsnohlídkův Vánoční strom
republiky v Brně byl vůbec první a založil tradici
trvající dodnes.
http://www.brnenskevanoce.cz/ http://www.ibrno.cz/historie
Zdroj: Internetová encyklopedie dějin Brna

Vánoce jsou svátky, které v křesťanské tradici představují oslavu narození Ježíše
Krista. Patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům.
Na Štědrý den 24. 12. se u nás, v Česku, dodržuje velké množství prastarých
vánočních tradic. Mezi nejznámější se řadí vánoční stromek, betlém, vánoční
dárky a vánoční cukroví.
Mezi další oblíbené tradice patří zachovávání přísného půstu právě na Štědrý
den – pokud toto dodržíte, údajně uvidíte zlaté prasátko.
Nezapomeňte také dát při štědrovečerní večeři pod talíře kapří šupiny – tyto
šupiny přinesou všem po celý rok dostatek peněz.
Velmi známou tradicí je také lití olova – do nádoby s vodou se odlévá
rozžhavený kousek olova. Odlitek, který vznikne, věští dotyčnému jeho
budoucnost.
Mnozí z vás jistě nezapomenou na krájení jablka – jablko se přepůlí vždy
napříč po štědrovečerní večeři. Pokud má vnitřní část s jádry tvar hvězdy, sejdou
se za rok všichni ve zdraví. Má-li tvar kříže, někdo z přítomných těžce onemocní.
Především děti se vždy těší na další tradici, a tou je pouštění lodiček – rozpůlené

skořápky ořechů se svíčkou se nechávají plout po vodě. Toho, komu se lodička
nepotopí a dlouho svítí, čeká dlouhý a šťastný život.
Svobodné dívky na Štědrý den házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se střevíc
patou ke dveřím, zůstanou doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a
odejdou.
zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
http://www.euroviakamenolomy.cz/dokumenty/verejne/Casopis/sk200704_f.htm
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Správnou tajenku - najdete v Bulletinu prosinec 2013

