Herní karta

Jméno_______________

Příjmení ______________________

Opět nastal vánoční čas a výbor ČSŽ Tatiná si pro vás připravil čtyři
adventní křížovky. Každou adventní neděli bude na nástěnce ČSŽ,
autobusové zastávce a na nástěnce v horní části obce vyvěšen papír
s povídáním o adventních nedělích a otázkami, které potřebujete pro
vyluštění tajenky. Tento papír bude vyvěšen do soboty následujícího týdne.
Každý účastník musí mít svoji herní kartu.
Za správně vyplněnou herní kartu dostanete malou odměnu.
Herní karty přineste do knihovny 3. 1. 2022 od 17:00 do 19:00.
Kdo bude mít zájem, může cestou ke křížovkám fotit vánoční Tatinou.
Fotky posílejte do pondělí 3. 1. 2022 na e-mail: D.Sakova@seznam.cz
Všechny fotky budou vyvěšeny na nástěnce ČSŽ a nejhezčí dostane malou
odměnu.
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I když to tak nevypadá, advent by měl být časem duchovního zklidnění, zpomalení,
postění se, pokání a rozjímání. A proto lidé v tomto období nejedli maso,
nepořádaly se žádné taneční zábavy, hostiny, ani svatby. Lidé se soustředili
na přizpůsobení prodlužujícím se temným nocím. Jedním z největších úkolů
adventu byla příprava na příchod Spasitele. V této době docházelo k velkému
uklízení, kdy se gruntoval celý dům, a i když se lidé postili, pekly dobroty, které
pak přišly na štědrovečerní tabuli. Dále se také dralo peří, šilo, pletlo, předlo
a tkalo. Každé ráno pak věřící chodívali do kostela a zpívali roráty. Na rozdíl
od dnešních dnů, kdy řada domácností je vánočně vyzdobena již v listopadu, se
kdysi netradovala tak časná výzdoba. Vyzdobené nebyly ani kostely. Ty byly
zdobeny pouze v rámci oslav Gaudete, k níž dochází o stříbrné adventní neděli.
Teprve až po této neděli se začalo zdobit i obydlí.
V Evropě se oslava adventu ve spojitosti s křesťanstvím objevila někdy v 5. století.
Počet adventních nedělí se prosadil až v 10. a 11. století. Od té doby je advent
spojen se čtyřmi nedělemi, původně jich bylo šest.
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