
 Advent  első vasárnapja  
 

(2020. november 29.) 

 



 A karácsonyi ünnepkör advent 

első napjával kezdődik, így minden 

évben már novembertől elkezdődik 

a nagy várakozás, készülődés az év 

legnagyobb, legmeghittebb 

ünnepére.  

 

 

Advent első vasárnapja, a keresztény egyházi év 

első napja, mindig november 27. és december 3. 

közé esik. 

 



 Az advent szó az „adventus Domini” latin 

kifejezésből származik, melynek jelentése: 

az Úr eljövetele.   

 Advent 
 Az adventi koszorún lévő négy gyertya egy-egy 

fogalmat szimbolizál. Mindennek jelentése van, 

így az adventi koszorún égő gyertyák színének is. 

Első, második, negyedik advent vasárnapján a lilát 

gyújtjuk meg, mely a bűnbánatot, a szent 

kegyelmet jelenti. Harmadik vasárnap színe a 

rózsaszín, ami az örömöt, Jézus születésének 

közeledtét jelzi. 

 

 



Az első gyertyához a hit 

köthető. A lila szín a 

megtérést, a bűnbánatot 

jelképezi. A hit fogalma párba 

állítható Ádámmal és Évával, 

az első emberpárral, akiknek 

először ígérte meg Isten a 

megváltást. 

 



 Advent első vasárnapján egy égkék ruhájú angyal érkezik el 

hozzánk, aki elhozza a hiten kívül az erőt, a védelmet szívünkbe 

és otthonunkba. Ez a vasárnap a számvetés, az önvizsgálat, a 

belső egyensúly megtalálásának ideje. 

 



 Szokások 

 Az adventi időszak kezdetét sokáig 
harangszóval jelezték. A korábban 
heti három, majd kétnapos (szerdai 
és pénteki) adventi böjt és a 
szombati hústól való tartózkodás 
még a múlt század közepén is 
szokásban volt az idősebbek 
körében. 

Az advent igazi szakrális ízét, 
meghitt hangulatát a hajnali mise 
vagy angyali mise, a régiségben 
aranyos mise, liturgikus szóval 
roráté adja meg. A rorátéhoz 

nagyszámú hiedelem és mágikus 
eljárás is fűződik. 

 

Egyes népszokások szerint az 
eladósorban lévő lányok cukorkát 
szopogattak az angyali misére 
szólító harangszókor, hogy ezzel 
édesgessék magukhoz a leendő 
kérőiket. 
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