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Historie Vánoc
Vánoce nám klepou na dveře, všichni se na ně těšíme, ale kdo z nás skutečně ví,
jak tradice Vánoc vznikly?
Ještě za dob římské říše byl utlačovaný židovský národ, který měl víru v lepší
časy. Předzvěstí bylo narození Mesiáše (v překladu: ten, který je očekávaný).
Bůh vyslal anděla k panně jménem Maria, která byla zasnoubena s Josefem. Řekl
jí, že počne svatého syna a dá mu jméno Ježíš. Ten se pak narodil v Betlémě.
Odtud vzniklo pojetí Vánoc, jaké slavíme dnes, jakožto připomenutí této
významné události v křesťanské tradici. Ty jsou pak často neodmyslitelně spjaty
s určitými symboly. My si něco řekneme o těch nejvýznamnějších.
Betlém: Událost narození Ježíše je často spojována s
místem, kde se vše odehrálo, tedy s Betlémem. Odtud
pochází i tradice stavění betlému, kterou založil František
z Assisi, kdy v roce 1223 při oslavě narození Krista
postavil v jeskyni živé jesle se zvířaty a lidmi. Rozšířila
se pak do celého světa. Jako materiál se používalo dřevo, papír, těsto, vosk,
sádra, hlína. My se na tento symbol Vánoc můžeme jít podívat například na
náměstí Svobody v Brně.
Vánoční strom: Vznik této tradice není přesně znám, ale pravděpodobně její
původ je ve výkladu spojení stromu se třemi částmi světa: kořeny zasahují do
země (Peklo), kmen symbolizuje materiální svět (Očistec) a jeho
větve sahají do nebe (Nebesa). Do Čech se pak tato tradice dostala
z Německa v 19. století. Na výrobu ozdob se používaly pouze
přírodní materiály, například ořechové skořápky a jablíčka. Baňky,
jaké známe dnes, se objevily až koncem 19. století jako výrobky
českých sklářů. Rozsvěcení vánočního stromu připomíná pohanskou
oslavu návratu Slunce (slunovrat), křesťanská filozofie však hovoří o
světle, teple a lásce v našich srdcích.
Předávání dárků: Tuto tradici máme spjatou právě
s narozením Ježíše, kdy lidé nosili svaté rodině vše, aby jim
pomohli. Smyslem toho by měla být sdílená radost
vzájemným obdarováním. Jde o projev přízně a lásky.
V každé zemi je pak ještě tato událost spojena obvykle s
nadpřirozenou bytostí, která dárky nosí. U nás je to Ježíšek, v USA Santa Klaus,
v Rusku pak Děda Mráz.

A jaké tedy svátky slavíme a proč?
24. prosinec – Štědrý den: 23. prosince končí Advent a začínají vánoční svátky.
24. prosince je Štědrý den a slaví se narození Adama a Evy, prvních lidí, které
stvořil Bůh. Narození Ježíše se slaví o den později. Vzájemné nadílení dárků je
s tímto dnem spojeno již od 14. století a symbolizuje z hlubšího pohledu štědrost
Boha.
25. prosinec – Hod boží vánoční: slaví se narození Ježíše v Betlémě.
Oslavujeme jej půlnoční mší. V tento den se sloužili ještě dvě mše – Jitřní (za
svítání) a Velká (dopoledne). Den je určen pro oslavu, setkání rodiny, rozjímání.
26. prosinec – Svatý Štěpán: den je zasvěcený Svatému Štěpánovi,
mučedníkovi, který hlásal příchod Ježíše a byl za to židy ukamenován. K tomuto
dni patří obchůzky koledníků.
27. prosinec – Svatý Jan Evangelista: dříve se slavil i tento den, kvůli
apoštolovi, jenž se staral o Marii po Ježíšově smrti. Nepřátelé ho nenáviděli tak,
že ho hodili do kotle s vřelým olejem, ale jelikož byl pod Boží ochranou, tak mu
horký olej ani otrávené víno neublížilo.
28. prosinec – Svátek Mláďátek: Tento vánoční svátek se slaví jen při mších v
kostelech. Mláďátka jsou Betlémské děti, které dal vyvraždit král Herodes, když
marně hledal v Betlémě narozeného Ježíše a jeho rodiče.
Zdroj: http://www.spektrumzdravi.cz/vanoce-historie-a-symboly-vanoc

Vánoční básničky
Štědrý den
Stromečku, vstávej, ovoce dávej,
umyj se, ustroj se, je Štědrý den!
V půlnoční hodinu
V půlnoční hodinu anděl se zjevuje,
radostnou novinu pastýřům zvěstuje.
Nebes Pán naplnil sliby své zajisté,
Kristus se narodil z Matičky přečisté.
Pastýři, vstávejte, pospěšte k Betlému,
zprávu tu povězte na cestě každému.
Vánoční stromeček
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.
Zdroj: http://www.women.estranky.cz/clanky/zvyky-a-ctyri-rocniobdobi/basnicky-a-rikadla-na-zimu_-mikulase-a--vanoce.html

