
Advent kedysi a dnes ... 

  Vstúpili sme do obdobia adventu, ktorý je časom prípravy na Vianoce. Ţiariacou myšlienkou 

tohto obdobia je pripomínanie druhého príchodu Jeţiša Krista, Jeho príchodu k poslednému 

súdu. Adventné obdobie je teda predovšetkým časom, kedy by si mal človek usporiadať svoje 

myšlienky a postoje. Byť pripravený na Pánov príchod totiţ znamená snaţiť sa ţiť pre 

druhých, ale zároveň i mať poriadok vo svojich vzťahoch.     

  Typickou farbou adventného obdobia je fialová. Čo sa týka adventného venca, ktorý je 

neodmysliteľnou súčasťou uţ takmer kaţdej domácnosti v tomto období, kaţdá sviečka má 

svoje posolstvo zakladajúce sa na biblickom príbehu. Prvá sviečka hovorí o otvorenosti – 

máme otvárať svoje srdcia Pánu Bohu. Druhá nás učí bdelosti – tomu, ţe máme byť neustále 

pripravení na Pánov príchod. Tretia adventná svieca symbolizuje smelosť – to znamená, ţe 

máme v kaţdom čase smelo vyznávať svoju vieru, a napokon štvrtá nám hovorí o trpezlivosti 

a láske s ktorými máme očakávať príchod Mesiáša. 

  Čo sa týka ľudových zvykov, kedysi sa ľudia v období adventu stretávali po domoch, kde 

spoločne spievali piesne, modlili sa, rozprávali si záţitky. Adventná doba bola časom príprav 

na Vianoce, s ktorými sa uţ od nepamäti spájalo i pečenie oplátok. Tie boli v 19. storočí 

výsadou kantorov, učiteľov, ktorí boli zároveň organistami v kostoloch, ako to 

nezabudnuteľne opísal v známej poviedke Martin Kukučín. Tieto oplátky odnášali 

v predvianočný čas potom deti do domov a za to získavali peniaze ako pre kantora resp. 

učiteľa, čo bola vlastne taká odmena za jeho celoročnú prácu, tak i pre seba. V minulosti sa 

oplátky piekli v ţelezách priamo nad ohňom pri odkrytom otvore na šporáku. Dnes sa uţ 

vyrábajú omnoho jednoduchšie, modernejším spôsobom a to pomocou elektrických pecí.  

  Za taký vrchol celého tohto prípravného obdobia sa povaţoval štedrý deň, ktorý sa 

v minulosti chápal ako taký začiatok nového roka.  Začínal sa totiţ predlţovať deň a tak 

mnohé obrady a zvyky boli spojené so symbolom začiatku. Väčšina obradov sa  týkala 

začiatku nového roka v súvislosti s úrodou a prosperitou hospodárstva. Na štedrý deň 

dopoludnia tak zvyčajne po dedine chodievali vinšovať pastieri (či uţ husí, oviec alebo 

koní...). Tí so sebou doniesli prút, zavinšovali gazdovi, aby sa mu dobre darilo a týmto prútom 

často vyšibali aj deti. Tento prút si gazda potom odloţil a na jar s ním vyháňal dobytok. 

Štedrovečerný stôl odjakţiva symbolizoval rodinnú súdrţnosť. Tú ešte viac podčiarkovali 

predmety, ktoré sa na štedrý deň kládli po stôl, napríklad taká reťaz, sekera či slama. Okrem 

toho boli pod obrus často kladené peniaze, aby rodine priniesli budúci rok hojnosť. Taktieţ sa 



pod obrus dávalo i obilie, aby bola bohatá úroda a zo štedrovečerného jedla sa vţdy zanieslo 

aj dobytku do maštale. 

   Čo sa týka výzdoby, aj tá bola odlišná od tej našej dnešnej, nakoľko ľudia v minulosti 

nekládli na výzdobu taký dôraz ako je tomu dnes. Ozdoby boli veľmi jednoduché zvyčajne 

vyrobené zo slamy. Aţ v 19. storočí prichádza do dedinského prostredia aj vianočný stromček 

z nemeckých krajín, ktorý sa pôvodne vešal nad stôl a zdobil sa slamenými či papierovými 

ozdobami, papierovými reťazami, na výrobu ktorých sa pouţívalo lepidlo vyrobené z múky 

a vody. 

   Z tichého, pokojného obdobia, ktoré má byť radostným očakávaním príchodu Mesiáša, a na 

ktoré sa máme predovšetkým tak duchovne pripraviť, sa ale v súčasnosti uţ čoraz viac stáva 

komerčné obdobie, ktoré je pre ľudí plné stresu a nervozity. Obchody nám ponúkajú 

materiálne veci, ktoré sú do istej miery tieţ pre ţivot človeka dôleţité, ale Advent a Vianoce 

majú byť predovšetkým o príchode Boţieho Syna, na čo často krát na rozdiel od svojich 

predkov neraz aj radi zabúdame.  

  Zabúdame na to, ţe Jeţiš prišiel na svet, slávny Boţí Syn sa stal človekom, aby nás ľudí 

znovu naučil byť ľuďmi. Je bezbranný, ako malé, krehké dieťa, a predsa sa pred ním klaňajú 

ľudia. A tak sa skloňme aj my pred Jeho mocou lásky a dovoľme tejto láske ovládať naše 

vnútro. Aţ vtedy naše Vianoce budú mať nielen peknú fasádu, lesk a slávu v podobe 

vyzdobených príbytkov a stromčekov, ale budú naplnené aj vnútornou krásou a poriadkom 

v našich srdciach i vo vzájomných vzťahoch – lebo práve to je to podstatné. 

                                                                                        Mgr. Zuzana Poláková 
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