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 Čtyři neděle před Vánocemi začí-
ná tzv. advent, tedy doba, kdy by si 
každý člověk měl uvědomit přichá-
zející vánoční čas, měl by se zklidnit 
a v kruhu rodiny trávit pokud mož-
no co nejvíce času. Každou neděli 
by se měla zapálit na adventním věn-
ci jedna svíce, všichni by se měli se-
jít, povídat si, vzpomínat... Zkrátka 
připravovat se na svátky. Skutečnost 
však často bývá jiná, právě měsíc 
před Vánocemi bývá nejhektičtější.

Vánoční zvyky a tradice, které se 
dodržovaly a často ještě dodržu-
jí, vycházely mnohdy až z pohan-
ských rituálů. Například nohy stolu 
se obtáčely řetězem, aby se rodina i 
v příštím roce udržela pohromadě a 
místo ubrusu se pokládala plachta k 

setí obilí, aby byla zajištěna úroda i 
na další rok. 

 Tyto tradice v současné době 
nedodržuje (a to celkem pochopitel-
ně) už téměř nikdo. Ale křesťanská 
tradice se projevuje zejména v pokr-
mech. Těch bývalo jednak sedm, 
stejně jako sedm milosrdenství, 
bolestí a radostí Panny Marie. Přímo 
typický a charakteristický štědrove-
černí pokrm je ryba. 

 A nemusí to být jen klasický kapr. 
Ryba totiž charakterizuje Ježíše Kris-
ta, v Řečtině jeho jméno zní jako 
Iesús Christos Th eú Hyios Sótér 
( Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel). 
A první písmena tohoto označení 
dávají dohromady slovo Ichtys, což 
je řecky ryba.  -lm-

Slavíme Advent

Vánoční sezóna v USA začíná po 
Dni díkůvzdání, který se slaví vždy 
čtvrtý listopadový čtvrtek. Dá se říci, 
že Den díkůvzdání je dnes pro ame-
rickou rodinu větším svátkem než 
Vánoce, což je dáno národnostní a 
náboženskou různorodostí. 

Národnostně pestrá Amerika v pro-
sinci nenabízí jen křesťanské Váno-
ce.  Židé slaví chanuku, svátek světel, 
zatímco v černošských rodinách je 
stále populárnější slavnost prvních 
plodů sklizně, tzv. kwanzaa. Pokud 
však americká rodina slaví křesťan-
ské Vánoce, tak ty mají ve Spojených 
státech jisté společné rysy. Vánoční 
stromeček se zdobí již dva nebo tři 
týdny před Štědrým dnem. O Váno-
cích však Američané zdobí nejen 
stromečky, ale i své příbytky a často 
se pak večer jezdí projíždět po oko-
lí a kochají se pohledem na zářící 
domy sousedů.

Na Štědrý den se normálně cho-
dí do práce, alespoň na půl dne. K 
večeři se pak každý oblékne do něče-
ho pohodlného a začnou se podávat 
oblíbená rodinná jídla.

 Často je to krocan se šunkou, jin-
de ale i mořské plody, nebo prostě 
pizza. Téměř nikde nechybí americ-
ký páj (koláč), většinou jablečný. Po 
večeři lze v televizi naladit Dickenso-
vu „Christmas Carol“ a potom se jde 
na půlnoční mši. 

Děti ještě předtím než jdou spát 
nachystají pro Santu Clause sušen-

Vánoce v USA mají svá specifi ka
ky a sklenici mléka. Přidají k tomu 
dopis, ve kterém prosí Santu o různé 
dárky. Rodiče jim pak čtou na dob-
rou noc z knížky „Th e Night Before 
Christmas“ (Předvánoční noc). 

Vánoce se však slaví hlavně 25. pro-
since, kdy je státní svátek. Celý den 
se odpočívá a navštěvují se příbuz-

ní. Popíjí se horká čokoláda, punč 
nebo vaječný koňak, někde se podá-
vá i cukroví. Ráno se rozdávají dárky, 
které přes noc přivezl Santa Claus na 
saních, do kterých je zapřaženo osm 
sobů. Dárky vyrobili Santovi pomoc-
níci - skřítci na Severním pólu. Už  
26. prosince musí jít Američan do 

práce, tedy pokud si nevzal dovole-
nou. Obchody jsou navíc narvané 
lidmi, kteří přišli vrátit nebo vyměnit 
dárky, které dostali. Horečně se ale 
také nakupuje, protože je první den 
dosti razantních slev po svátcích.

 -lm-

 
 
 

 


