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Náboženství ve Švédsku

Pohanská náboženství Od 10. století 
probíhala 

christianizace

Luteránství
odvrácení se od kultu 

svatých

Švédsko baštou 
luterství



Sv. Lucie 
• *286 (cca 290) – †304 

• město Syrakusy na italském ostrově Sicílie

• křesťanka

• žila v době vlády římského císaře Diocletiana – stíhal křesťany

• matka nerespektovala její víru a slib panenství – chtěla ji 
provdat za pohanského muže

• smrtelně nemocná matka – uzdravena od sv. Agáty

• „žena, která rozdala své věno, aby nakrmila chudé“



Sv. Lucie
• odmítla potencionálního snoubence – udal ji za křesťanství

• vyjmula si oči a poslala je svému nápadníkovi

• druhý den jí oči narostli ještě krásnější

• patronka všech slepých

• odsouzena k násilnému zbavení panenské nevinnosti 
v tzv. veřejném domě

• ochráněna zázračnými silami – nedokázali ji odvést

• trest změněn na mučednickou smrt

• probodnuta mečem do krku

• umírá v roce 304 n. l.

• jméno Lucie odvozeno z latinského slova lux – lucis = světlo

• patronka rodného města Syrakusy



Svátek sv. Lucie 
původ

• Směs tradic → pohanské náboženství se mísí
s křesťanskými tradicemi

• Pro boj s tmou bylo potřeba světlo
• 13. prosinec - nejdelší noc v roce, konec

temné éry
• “Lussinata” → obydlí procházela démonka

Lussi a kontrolovala, zda je uklizeno a 
připraveno

• Po christianizaci si lidé převzali vzpomínku a 
příběh sv. Lucie jako dívky, která je světlem
ve tmě a je tak jednou z mála svatých, které
luteránští seveřané slaví

• 18. století - první zmínka o “bíle oblečené
Lucii”, navštěvuje domy a zvěstuje konec
temného období, zpívá písně, roznáší pečivo



Svátek sv. Lucie 
současnost

• Městský průvod v čele s Lucií
• Lucie = dívky v bílých šatech s červenou

stuhou, 
na hlavě koruna ze svíček

• Doprovází ji malé podobně oblečené “Lucie” 
a drží v rukou svíčku, nabízejí pečivo
lussekatt, perníčky peparkakor a dospělým
svařené víno Glögg

• Zpívají se tradiční písně
• Navštěvují se školy, školky, nemocnice, 

kostely, domovy důchodců,...
• Lucie se volí několik týdnů předem
• Význam pro místní → konec dlouhé tmy, 

dny budou opět delší, setkání s blízkými, 
přáteli, dobré jídlo a pití

• Dříve i prestiž → 



• Donedávna probíhala celostátní soutěž o 
Lucii

• Švédky tomu přikládaly velkou váhu -
prestiž, životní vrchol, obdoba královny
krásy

• Výherkyněmi se stávaly dívky s dlouhými
blond vlasy, světlou pletí a s talentem
pro zpěv

• 2018 Malmö - zvolená Lucie nemusí být
pouze ženského pohlaví, výběr bude na
základě činností pro město

• Ve školách si například losují



Svatá Lucie ve světě

● Finsko
○ oslavy převzaté od Švédů

○ v nejtemnější den v roce

● USA
○ hlavně mezi skandinávskými Američany

○ v evangelické luteránské církvi

○ pro veřejné oslavy sv. Lucie obvykle vyhrazena nejbližší adventní neděle k 13. prosinci

○ tradiční skandinávský průvod



Svatá Lucie ve světě

• Itálie
• katolická země

• sv. Lucii slaví 13. prosince

• shromažďují se na náměstí, pálí svíčky a pochodně, hodně jedí a pijí

• oslavy se liší podle regionů

• V severní Itálii
• Lucie na svém oslovi navštěvuje v předvečer svého svátku domy a rozdává dárky hodným dětem. 

• Rodiny pro ní nechávají venku kávu a koláč, někdy i sušenky a pomeranče (pro osla vodu a seno). 

• Její návštěvu však nesmí pozorovat děti, jinak jim hodí popel do očí a dočasně je tak oslepí.



Svatá Lucie ve světě

• Ve střední Itálii
• v kostelích a katedrálách pořádané mše svaté

• ochránkyně sochařů

• V jižní Itálii
• tradiční náboženské přehlídky

• největší oslavy ve městě Syrakusy

• Slavnosti začínají v předvečer svátku, kdy je její 
stříbrná socha přesunuta z kaple na vysoký oltář 
v osvětlené katedrále.

• Následujícího rána průvod 60 mužů se zelenými 
barety nosí její sochu po celém městě a 
zastavuje se u nejdůležitějších katedrál, kostelů 
a Jónského moře. 



Videa
https://www.youtube.com/watch?v=i2-Q_ObdE-4

https://www.youtube.com/watch?v=W701ovH2GJE

https://www.youtube.com/watch?v=vl6o4mG25Ec&t=1037s

https://www.youtube.com/watch?v=i2-Q_ObdE-4
https://www.youtube.com/watch?v=W701ovH2GJE
https://www.youtube.com/watch?v=vl6o4mG25Ec&t=1037s


Děkujeme za 
pozornost. 
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