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VIANOCE

Vianoce sú kresťanské sviatky, ktoré
každoročne oslavujú narodenie Ježiša z
Nazaretu. Na ich počesť sa konajú
osobitné bohoslužby.

Roku 354 boli Vianoce ako kres-
ťanský sviatok oficiálne uznal pápež
Liberius, a to k dátumu 25. decembra.
Pravoslávna cirkev sa riadi juliánskym
kalendárom, ktorý predstavuje 14-den-
ný posun od kalendára gregoriánskeho,
preto oslavuje Vianoce až 7. januára
(teda 25. decembra podľa gregorián-
skeho kalendára).
Vianoce sú sviatkom narodenia Pána.

Pripomínajú narodenie Ježiša z Nazare-

tu, podľa Nového Zákona, narodeného
v Betleheme. Bohužiaľ presný dátum
nepoznáme. Marek a Ján ho vo svojom
evanjeliu neuvádzajú, zdôrazňujú však
duchovnú príbuznosť s Jánom Krstite-
ľom, dôležitou osobnosťou a prorokom
Nového Zákona, ktorý  predpovedal
príchod  Spasiteľa.

Narodenie Ježiša sa dátuje k roku 1
n.l. (ten označuje jeho narodenie, vtedy
rok ako časová jednotka ešte neexis-
toval) od stredoveku. Hoci niektoré
štúdie ukazujú, že Ježiš sa narodil
niekedy okolo roku 4. pr.n.l. My vieme,
že kresťanská tradícia pripomína
narodenie Spasiteľa, a nie pre oslavu

dátumu ako takého.
     Ježišovi rodičia sa riadili
židovským zákonom predpisujúcim
obriezku dieťaťa osem dní po narodení,
preto do Vatikánskej reformy sa
oslavoval 1. január ako deň Ježišovej
obriezky. Aj dnes si pravoslávna cirkev
pripomína práve tento sviatok sviatok.
Pre nich je dokonca dôležitejší ako
narodenie samo, pretože znamená vstup
Božieho syna do spoločenstva mužov, a
tým skutočný začiatok kresťanstva.

(Zdroj: internet)

ČAROVNÝ STROMČEK
Vianočný stromček patrí neodmysliteľne k Vianociam.

Tradícia zdobenia vianočného stromčeka pochádza z ne-
meckých krajín. Na Slovensku sa začali vianočné stromčeky
zdobiť začiatkom 19. storočia a v prvej polovici 19. storočia
túto tradíciu prijali len bohaté mešťanské rodiny. Viac sa
zdobenie vianočných stromčekov rozšírilo medzi ľuďmi až po
prvej svetovej vojne. Stromčeky sa zdobili sladkosťami a
ovocím, koncom 19. storočia aj prvými lojovými sviečkami.

Ozdobený stromček patrí aj dnes neodmysliteľne k Viano-
ciam. Najkrajší je stromček živý. Ceny stromčekov sa v po-
sledných rokoch stále zvyšujú, ale vôňu skutočného ihličia
a kúsok skutočnej prírody doma nič nenahradí.

Kto sa uspokojí s menším stromčekom, môže si ozdobiť
stromček v kvetináči. Po zvyšok roka sa potom ihličnan stane
súčasťou zeleného zátišia na terase alebo v záhrade a v de-
cembri sa môže opäť „obliecť do slavnostního“.

Stále viac rodín má v súčasnosti umelý stromček. Kvalita a
vzhľad umelých stromčekov sa v posledných rokoch výrazne
zvýšila. Taký stromček má dokonalý tvar, neopadáva, nemusíte
každý rok zháňať nový, ale nevonia a je stále rovnaký.
     Pestrá ponuka vianočných ozdôb nám umožňuje ozdobiť
stromček podľa našich předstáv. Načastejšie sa používajú skle-
né ozdoby. Na stromček môžeme zavesiť ozdoby rovnakého

tvaru (najkrajšie pôsobia sklené gule) v kombinácii farieb napr.
zlatá – červená, modrá – strieborná, červená – zelená. Niekto
uprednostní viac farieb, niekto zdobí stromček ozdobami
rôznych tvarov a farieb. Bohatosť stromčeka potom dotvoríme
lesklými reťazami a elektrickými sviečkami. Rovnako krásny
je aj stromček ozdobený slamenými ozdobami a doplnený
tradičnými salónkami.

K SLÁVNOSTNEJ VÝZDOBE

Za čias našich babičiek muselo byť pred Vianocami
vyupratované až zrak prechádzal. Aj dnes možno čistý byt
skrášliť vianočnou výzdobou. Blikajúce svetielka v oknách
pomaly miznú a nahrádzajú ich ozdoby od výmyslu sveta.
V mnohých rodinách se vyrábajú, alebo kupujú adventné vence
so sviečkami. Ozdobená vetvička ihličnanu vo váze,
rozkvitnutá vianočná hviezda a voňavé koláčiky zosilnia
kúzelnú atmosféru Vianoc. Nezdráhajte sa pripraviť si krásny
vianočný stôl, aby ste či sami alebo nie pocítili vianočnú
atmosféru v celej jej kráse a nálade.
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