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Advente

Vārds “advente”, latīņu valodā –
“adventus” (atnākšana), tiek
attiecināts uz Jēzus Kristus otro
atnākšanu. Adventes laiks
tradicionāli sākas ceturtajā
svētdienā pirms Ziemassvētkiem,
kas reizēm tiek saukta par
adventes svētdienu. 



Tā kā advente ilgst četras nedēļas,
vainagā ir četras sveces. Katru adventi
(Adventa svētdienu) tiek iedegts par
vienu sveci vairāk.

Latvijā adventes vainags tiek gatavots
no egļu, kadiķu vai priežu zariem. Sveču
gaisma simbolizē siltumu, mieru un cīņu
pret tumsu, bet zaļā krāsa – cerību.

Adventes
vainags



Ziemassvētku
eglīte

Egle simbolizē mūžīgo dzīvību un senču
dzīvības koku. Egle, būdama mūžzaļš koks,
atbaida ļaunos garus. Senlatvieši eglītes
necirta un nenesa mājās, bet rotāja tās
turpat – mežā, kārdami zaros dabīgus
rotājumus un, galvenais, dažādus kārumus,
tādējādi godinot un cienot savus senčus.



Viens no lielākajiem Ziemassvētku laika
piedzīvojumiem ir eglītes sagādāšana un
pušķošana. Laiks, kad iet meklēt eglīti, nav
noteikts – daži to dara jau Pirmajā adventē,
citi – pāris dienas pirms Ziemassvētkiem.
Kad eglīte ir nogādāta mājās, tā tiek
iestiprināta statīvā un izrotāta ar dažādiem
rotājumiem – Ziemassvētku mantiņām,
stikla bumbām, lampiņām, virtenēm,
svecītēm, eņģeļmatiem, piparkūkām, kā arī
citām rotām.



Ja ap Ziemassvētkiem auksts laiks, tad vasarā būs karsts laiks

Ziemassvētku ticējumi

Ja Ziemassvētkos salst, tad nākamu vasaru būs labs siena laiks

Ja Ziemassvētku vakarā suņus labi pabaro un izdzen ārā, un, ja viņi
sāk riet bez iemesla, tad tanīs mājās nākamajā gadā būs kāzas

Ja Ziemassvētku rītā agri celsies, tad visu gadu nenāks miegs

Ja pa Ziemassvētkiem dziļi sniegi, tad Jāņos gaidāms slapjš laiks,
bet, ja sekli, - Jāņos skaists siena laiks



Senlatviešu
Ziemassvētku tradīcijas

Bluķa vilkšana
Bluķa vakars ir tradīcija ar senu vēsturi.
Iepriekš tiek nocirsts un sagatavots liels
ozola bluķis, kas tiek vilkts no mājas uz
māju, no sētas uz sētu. Bluķis tiek
sadedzināts, savācot tajā visas pērnā
gada neveiksmes, nelaimes, sliktos
darbus un domas. Bluķa sadedzināšana
simbolizē jauna saules gada sākumu.



Ķekatas
Ķekatas ir mājas labie gari, kas mājām
nes svētību, bet laukiem - auglību. Gada
tumšākajā laikā ļaudis pārģērbjas
maskās un skaļā pūlī iet ķekatās,
atnesot prieku, jautrību un aizbaidot
tumsas spēkus. Rībināšana, lēkāšana un
trokšņošana ir rituāls, kas simbolizē
gaismas un dabas spēku atmodu.

Simtu cepu kukulīšu,
Ziemassvētku gaidīdama:
Simtiņš nāca ķekatnieku

Tai vienā vakarā.
/Latviešu tautasdziesma/ 

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=58947&ident=1180428#copies


1818. gada Ziemassvētkus gaidot, austriešu
baznīcas mācītājs Jozefs Mors un ērģelnieks
Francs Ksavers Grūbers nolēma svētku
dievkalpojumam uzrakstīt jaunu dziesmu. 
 25. decembra rītā dievkalpojuma
apmeklētāji pirmo reizi dzirdēja jauko
dziesmu "Stille Nacht, heilige Nacht" (Klusa
nakts, svēta nakts).
Latviešu valodā to pirmo reizi pārtulkoja
Kārlis Jūlijs Veirihs un publicēja 1859. gadā.

Ziemassvētku himna

Attēls no grāmatas Ziemassvētku laikā 

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=58947&ident=1180428#copies


Jaunā gada tradīcijas
Jaunā gada gaidīšana parasti aizsākas jau
31. decembrī, kas ir zināms kā Vecgada
vakars. Vecgada vakarā visbiežāk tiek klāts
svētku galds ar bagātīgu mielastu,
simboliski veicinot nākamā gada labklājību
un pārticību. Pavadot Veco gadu, cilvēki ļoti
bieži veic dažādus rituālus, piemēram,
raksta jaunā gada apņemšanos vai vēlmju
sarakstu, ticot, ka rakstītam vārdam ir liels
spēks.



Mēness balts pa gaisu slīd.
Zvaigznes zalgodamas spīd.
Ziemassvētku vakars jauks.
Sniegā tīti mežs un lauks.

V. Plūdonis

Eglīte pušķota 
Priekšā kad mirdz,
Savādi katram
Tad pukstēt sāk sirds.
Cilvēka dvēsele 
Dziļāk tad jūt:
Skaidrākam, labākam 
Gribas tam būt.

J. Tirzmalietis
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