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Náboženství ve Švédsku 

V dnešním Švédsku žili po staletí Vikingové, kteří měli své náboženství s bohy 

Odinem, Thorem a dalšími. V 10. století byla země christianizována a vzpomínka na 

pohanskou minulost zůstává dnes už pouze v oblíbenosti starého svátku letního 

slunovratu.(zdroj rozhlas) Nástup křesťanství se částečně kryje již s obdobím Vikingů, 

první pozůstatky křesťanských tradic jsou známy již z 8. století. Ve Švédsku působili 

misionáři z Irska i Svaté říše římské, ale jejich úspěchy byly až do konce 10. století 

vždy pouze krátkodobé. Ještě na sklonku 11. století byli někteří králové věrní 

pohanským tradicím a přestože byla většina Švédska křesťanská, zejména severní 

oblasti a území okolo Uppsaly zůstávalo dlouho pohanské (skandinavie info).  

Ve Švédsku je nejrozšířenějším náboženstvím luteránství. Luteráni či luteránské 

církve jsou protestantským křesťanským vyznáním, které vychází z odkazu Martina 

Luthera a protestantské reformace. Luteráni bývají někdy označováni jako 

evangelíci.Pro protestantismus je typický důraz na Písmo jako zdroj zjevené Pravdy, 

vůči katolictví se vymezuje mj. popřením církevní tradice jakožto dalšího zdroje zjevení 

rovnocenného Písmu (Lutherova zásada sola scriptura). Jeden z hlavních bodů 

reformace bylo vyloučit elementy "magičnosti", z církevních obřadů a víry, likvidace 

všech elementů, která katolická církev přejala od starších náboženství v období svého 

vzniku. Rituály katolické církve zasahovaly kromě sakrálního prostoru (např. kostel)  

i do běžného světa, čemuž se většina protestantských odnoží snaží zamezit. 

Protestanté se odvracejí od kultu svatých, nepřikládají jim zdaleka takovou váhu jako 

katolíci. Obzvlášť viditelný je tento rozdíl v případě Panny Marie, která je  

v protestanských církvích zcela upozaděna. U protestantů je bohoslužba orientovaná 

na náboženské vědomí, vede se v národních jazycích, společné modlitby a zpěvy mají 

vést ke sjednocování lidí. Další rozdíl s katolíky je v zádušní bohoslužbě. V katolické 

verzi se prosí u Boha za spásu zemřelého, v protestantské si lidé pouze připomínají 

jeho skutky (Vojtíšek, 2004). 

 

Švédsko, jak už bylo zmíněno, patří po staletí mezi bašty luterství, i když největší 

Švédská církev, ke které se hlásí 87 % obyvatel, je dnes silně ovlivněna liberální 

teologií. Vedle luteránů jsou ve Švédsku také katolíci, ortodoxní, letniční a baptisté.  

V zemi žije asi 60 000 muslimů, ale také hinduisté a příslušníci jiných náboženství. 

Jedná se především o přistěhovalce, kteří sem díky imigrační politice mířili po dlouhá 

léta z celého světa (iROZHLAS). 

 

 

 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyzn%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reformace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sola_scriptura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panna_Marie
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Sv. Lucie 

Lucie pocházela z města Syrakusy nacházejícím se na italském ostrově Sicílie. 

Narodila se kolem roku 286 do velmi bohaté rodiny. Žila v době vlády římského císaře 

Diocletiana, za jehož vedení docházelo k značnému stíhání křesťanů. Již od raného 

věku byla křesťankou (tajně zaslíbenou bohu). Zasvětila se taktéž slibem panenství. 

O jejím životě koluje řada legend (Heyduk, 2012). Lucie měla smrtelně nemocnou 

matku Eutychii. Ta zpočátku ale nevěděla o dceřině křesťanství a chtěla jí provdat za 

pohanského muže. Lucie s tím nesouhlasila a snažila se Eutychii obrátit k Bohu. 

Modlila se ke křesťanské mučednici Agátě, aby byla její matka vyléčena. Nakonec 

byla Eutychie přesvědčena a z posledních sil se s Lucií vydala ke hrobu této 

mučednice. Lucie posléze ve snu viděla svatou Agátu, která jí sdělila, že její matka 

bude uzdravena a ona sama se stane mučednicí. Lucie jako poděkování věnovala, 

společně s vyprávěním o záchraně své matky, veškeré své jmění chudým  

a potřebným lidem (Skandinávský dům; Heyduk, 2012). O Lucii se v této souvislosti 

mluví jako o ženě, která rozdala své věno, aby nakrmila chudé (Jasmine, 1994). 

Potencionální snoubenec Lucie nesnesl její odmítnutí, a proto ji udal vykonavateli 

římské moci za to, že je křesťankou. Římskou prefekturou byla odsouzena  

k násilnému připravení o panenství v sicilském nevěstinci. Dle legend byla Lucie 

vlivem nadpřirozených sil uchráněna od odvozu do nevěstince, neboť ani pár volů ji 

nedokázal do veřejného domu odtáhnout. Proto byl římskou mocí změněn její trest na 

mučednickou smrt - probodnutí mečem. Lucie si jako odpověď na snoubencovo udání 

vypíchla obě oči, které na ní nejvíce obdivoval, a poslala mu je. Druhý den však měla 

oči ještě krásnější. Od té doby je svatá Lucie považována za patronku všech 

nevidomých a taktéž nemocných dětí. Lucie umírá v roce 304 n. l. (Skandinávský dům; 

Heyduk, 2012). Její jméno Lucie je odvozeno z latinského slova lux - lucis, což 

znamená světlo. Do češtiny je překládáno jako Světlana a je taktéž patronkou 

světlušek, které v ní vidí svůj vzor (Církev.cz, 2010). Lucie je také nazývaná královnou 

světla a traduje se o ní, že přijde, aby odstranila temnotu. Její svátek tak připomíná, 

že se temné zimní noci brzy zkrátí. Symbolizuje naději a konec dlouhé, temné zimy 

(Jasmine, 1994). Z tohoto důvodu je sv. Lucie na obrazech znázorňována 

s podnosem, na němž má své oči, dále s mečem představujícím způsob jejího úmrtí, 

a také se svítilnou, lampou nebo pochodní symbolizující světlo (Církev.cz, 2010). 

Lucie je rovněž patronkou svého rodného města Syrakusy na Sicílii. Ostatky sv. Lucie 

byly uchovány v Konstantinopoli, následně od roku 1204 jsou však uloženy 

v Benátkách. Původní umístění bylo v kostele sv. Lucie, který byl ovšem roku 1861 

zbořen a na jeho místě bylo vybudováno hlavní nádraží nesoucí jméno po sv. Lucii, 

tedy Stazione di Venezia Santa Lucia. Od té doby je pietním místem nedaleký kostel 

San Geremia, jenž je označen slovy „V tomto chrámu spočívá panna Lucie Syrakuská. 

Nechť přinese Itálii a světu světlo a mír.“ (sverige.cz). 
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Svátek sv. Lucie ve Švédsku 

Historie 

Tradice oslav v tomto období je ve Švédsku podstatně starší, ale do současné doby, 

na rozdíl od našich krajů přežila zřejmě proto, že se opírá o náboženský základ. 

Nicméně se současný zvyk se jeví jako směs tradic Je to však velmi starý svátek, který 

byl slaven ve středním Švédsku na oslavu dokončení prací. Prvky starého 

pohanského náboženství se smísily s novou křesťanskou tradicí a jméno sv. Lucie se 

ze začátku často zaměňovalo s Luciferem. 13. prosinec připadal podle starého 

juliánského kalendáře na nejdelší noc v roce. Původně to byla také ta nejstrašidelnější 

noc v roce – Lussinata. Lussi, byla zlá žena, obvykle vyobrazována jako démonka  

s parohy. Lussi chodila 13. prosince, na nejdelší noc v roce, jako protiklad k letnímu 

slunovratu a tento den byl považován za konec temné éry. Lussi chodila dům od domu 

a kontrolovala, zda je všechno uklizené a připravené a zda jsou děti hodné. Pokud 

tomu tak nebylo, odnesla by si je komínem. Kromě Lussi bylo toho večera venku 

mnoho dalších tajemných a strašidelných bytostí, včetně trollů a pro děti bylo 

nebezpečné být tu noc venku (Eriksson, 2002).  

Křesťanští misionáři dorazili do Skandinávie, aby evangelizovali místní obyvatelstvo  

a nesli s nimi vzpomínku na Svatou Lucii a lidé si její příběh – dívky, která je světlem 

ve tmě, převzali. Podle legendy pomáhala křesťanům v katakombách, a protože 

musela mít volné ruce, připevnila si věnec se svíčky na hlavu. Svatá Lucie je jedním 

z mála svatých, který slaví převážně luteránští seveřané – Dánové; Švédové; Finové 

a Norové. Některé z praktik spojených se Svátkem svaté Lucie mohou předcházet 

přijetí křesťanství v této oblasti a stejně jako většina skandinávského folklóru,  

a dokonce i religiozity se soustřeďují na každoroční boj mezi světlem a temnotou. 

První zmínka o oslavách Svaté Lucie se objevila už ve středověku a ty pokračovaly  

i v dobách protestantských reformacích v letech 1520-1530. První zmínka o “bíle 

oblečené” Lucii ve Švédsku byla v roce 1764 na venkově. Tato Lucie chodila dům  

od domu a zvěstovala konec tmy a zpívala písničky. Zvyk s přinášením pečiva se 

traduje od roku 1880, kdy brzy ráno nejmladší dcera servíruje svým rodičům nápoj  

a pečivo. Stockholm vyhlásil svou první Lucii v roce 1927. Moderní oslavy, nebo tak 

jak lidé ve Švédsku slaví svátek dnes, jsou staré asi jen 200 let (Eriksson, 2002). 

Současnost 

Ve Švédsku každoročně třináctého prosince se hlavně slaví ve školkách a školách, 

kde mají děti nacvičené písničky a již od brzkých ranních hodin probíhají před rodiči  

a dalšími rodinnými příslušníky představení. Většinou samozřejmě venku. U starších 

děti, řekněme mládeže, již oslavy probíhají trochu jinak. Většinou jsou dobrovolné  

a probíhají v kostelích. Lucie navštěvuje nejen školy, ale často i pracoviště. Lucie 

prochází městem a zvěstuje, že se dny začnou opět prodlužovat. V časných ranních 
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hodinách prochází průvod Lucií za zpěvu vánočních koled. V čele průvodu jde „velká“ 

Lucie v bílém šatu s červenou stuhou, se sepjatýma rukama, na hlavě s korunou,  

do níž jsou zasazeny svíčky, pravé nebo elektrické. Její doprovod se skládá  

z „malých“, podobně oblečených Lucií, které drží v ruce svíčku, a dále z „chlapečků  

s hvězdou“, kteří mají na hlavě vysokou papírovou čepici se zlatou hvězdou a v ruce 

další zlatou hvězdu na tyčce (jde o pozůstatek zaniklé tradice u nás známých tří králů), 

z „perníkových panáčků“ ve vysokých kloboucích, oblečených v hnědém. Průvod 

doplňují vánoční skřítci v červených čepičkách. „Malé“ Lucie nabízejí přítomným 

speciální pečivo lussekatt, bochníčky formované zpravidla do písmene S, zlatožluté 

barvy, se šafránem a zdobené rozinkami a perníčky – peparkakor. Pro dospělé je 

svařené víno – Glögg (Severské listy). K oslavám patří také píseň sv. Lucie 

luciasången, původně neapolská lidová píseň (Skandinávský dům). 

Zajímavostí je, že ta dívka, která bude v čele průvodu, se volí několik týdnů dopředu. 

Donedávna probíhala i celostátní soutěž o to, kdo bude velkou Lucií - v celostátní 

televizi ve městech a školách po celé zemi. Místní noviny oslovily čtenáře,  

aby hlasovali pro jednu z kandidátek. Švédky tomuto svátku přikládaly velkou váhu. 

Výběr představitelky svaté Lucie byl v minulosti v mnoha švédských městech obdobou 

soutěže o královnu krásy. Vítězkou se nejčastěji stávaly dívky s dlouhými blond vlasy 

a velmi světlou pletí, které uměly krásně zpívat. Lucie se nevolí pouze ve školách,  

ale také v mnoha firmách. V obchodech či úřadech uvidíte ten den na mnoha ženách 

stříbrné řetězy, které mají na hlavách právě k oslavě svaté Lucie. Pro švédské dívky 

a ženy je to byl a možná ještě pořád je citlivý svátek. Účinkování v roli „velké“ Lucie 

byl pro švédskou ženu jeden z životních vrcholů (ne-li ten nejvyšší) a případný 

neúspěch při konkurzu mohl dotyčnou poznamenat na celý život (Severské listy). 

Dnes už není volena žádná národní „švédská Lucia“ a školy často nechávají náhodně 

rozhodnout, kdo bude Lucie, například losováním. Švédsko se obecně vyhýbá 

hodnocení lidí, a proto jsou soutěže krásy vzácné. Oslava Lucia byla výjimkou, dokud 

nebyla považována za zastaralou (swerige.se). 

V roce 2018 se třetí největší švédské město Malmö se rozhodlo, že při výběru osoby, 

která letos sehraje v městském průvodu roli svaté Lucie, nebude dbát na pohlaví. 

Přihlásit se tak mohou nejen ženy jako v minulosti, ale i lidé, kteří se nehlásí ani  

k jednomu genderu. Lucii budou vybírat na základě toho, jaké dobré skutky během 

uplynulého roku vykonali, a jejich práce pro město. Nechtějí, aby městu uchazeči 

posílali fotografie, a městu je jedno, jestli umí zpívat. Kandidáti budou muset 

absolvovat pohovor před komisí, která na konci listopadu oznámí, kdo se stane letošní 

městskou svatou Lucií (iROZHLAS). 

Jaký je význam tohoto svátku pro Švédy? Význam se, stejně jako tradice či oslava 

samotná, měnil. Avšak jádro více či méně zůstává stejné. Místní vnímají svátek svaté 
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Lucie jako konec dlouhého a temného období, a naději, že světlo se do jejich dnu 

pomalu vrací, a dny budou kratší. Kromě jisté prestiže, o volbu svaté Lucie (od které 

se stejně trochu více upustilo) zůstal také mezi místními náhled, že je to čas, kdy 

mohou být se svými blízkými, přáteli a v neposlední řadě naplnit předvánoční čas 

dobrým jídlem a pitím. 

Svátek sv. Lucie ve světě 

Finsko 

Ve Finsku jsou oslavy sv. Lucie velmi podobné jako ve Švédsku. Je to taktéž jedna 

z mála světic, kterou uctívají. Finové slaví svátek sv. Lucie vždy v nejtemnější den 

roku, přičemž hlavní událost se koná 13. prosince. Sv. Lucii si vypůjčili od katolických 

a pravoslavných církví. Lucie je tradičně oblečena do bílého šatstva, na hlavě má 

korunu z vysokých bílých svíček a zpívá starověké písně, aby vylákala obyvatele  

z jejich domů. Mladé finské dívky se také, pomocí bílých šatů a věnce se svíčkami, 

převlékají za sv. Lucii a zpívají písně ve školách i domácnostech. Následně je zvolena 

jedna z dívek za svatou Lucii, což je velká čest. Již více než 60 let jsou tyto oslavy  

ve Finsku pořádány nevládní neziskovou organizací Folkhälsan a švédským deníkem 

Hufvudstadsbladet. Svátek svaté Lucie je využíván pro dobročinné účely, konkrétně 

pro získání peněz na pomoc dětem, které zažily domácí násilí. Po mnoho 

následujících týdnů po 13. prosinci Lucie pokračuje v šíření naděje a pozitivní nálady, 

navštěvuje nemocnice, sirotčince, střediska denní péče a pečovatelské domy  

v nejtemnější době roku ve Finsku (finland.fi). 

Spojené státy americké 

Oslava dne svaté Lucie je dále populární například ve Spojených státech, a to 

zejména mezi Američany, kteří mají skandinávské předky. V evangelické luteránské 

církvi, která je nástupcem skandinávských a německých protestanských církví, je den 

svaté Lucie obvykle slaven v adventní neděli, jež je nejblíže k datu 13. prosince (Webb, 

1995). Den svaté Lucie v USA se tedy slaví každý rok kolem zimního slunovratu 

prostřednictvím tradičního skandinávského průvodu. Slaví ho především Američané, 

kteří jsou potomky přistěhovalců ze skandinávských zemí (zejména ze Švédska). 

Důležitou roli zde hrají určité duchovní vazby, které slouží jako pojítko komunity. 

Například v New Jersey je mnoho církevních a společenských skupin, které pořádají 

tradiční průvody, kde hlavní osobou průvodu je vždy dospívající dívka, jež má 

zobrazovat svatou Lucii. Jeden takovýto průvod v New Jersey provádí Swedish School 

of New Jersey - z této školy jsou vybráni dobrovolníci jak do průvodu, tak i jedna dívka, 

jež reprezentuje v průvodu svatou Lucii. Tento doplňkový a vzdělávací program je 

částečně hrazen švédskou vládou. Pomáhá švédským dětem v New Jersey udržovat 

jejich jazykové a kulturní znalosti (Ginsburg, 1993).  
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Itálie  

Jakožto katolická země slaví Itálie svatou Lucii 13. prosince. V tento den se obvykle 

Italové shromažďují, pálí svíčky i pochodně a užívají si hojnost jídla a pití. Tradiční 

oslavy Santa Lucia se však liší v závislosti na regionu. V severní Itálii, konkrétně  

v Trentinu-Alto Adige, Lombardii, Venetu, Friuli-Venezia Giulia a Emilia-Romagna,  

se Santa Lucia slaví podobně jako tradice svatého Mikuláše. V předvečer svého 

svátku jezdí Lucie na svém oslovi, navštěvuje domy a rozdává dárky hodným dětem. 

Rodiny pro ni přede dveřmi nechávají kávu a koláče, někdy i sušenky a pomeranče  

a pro jejího osla vodu a seno. Její návštěvu však nesmí vidět děti, jinak jim do očí hodí 

popel a dočasně je tak oslepí. Ve střední Itálii je sv. Lucie vnímána jako ochránkyně 

sochařů a dalších povolání, které opracovávají mramor a neustále jim tak hrozí 

zasažení střepinami nebo oslepení prachem. Na její počest jsou v místních 

katedrálách a kostelích pořádány mše svaté, které podávají tzv. chléb sv. Lucie.  

Na jihu Itálie (např. v Santa Lucii) je svátek sv. Lucie poctěn tradičními náboženskými 

přehlídkami. Nejdůležitější oslava se samozřejmě odehrává v Syrakusách. Slavnosti 

začínají noc předtím, kdy je přemístěna její stříbrná socha z kaple na vysoký oltář v 

osvětlené katedrále. Následujícího rána průvod 60 mužů se zelenými barety prochází 

s její sochou celým městem a zastavuje se u nejdůležitějších katedrál, kostelů  

a v neposlední řadě také Jónského moře (iItaly.org). 

Svatá Lucie 

V karibském moři leží ostrov nesoucí jméno Svatá Lucie, kde má postava sv. Lucie 

velký význam. Je zde považována za patronku světla a 13. prosinec je vyhlášen 

Národním dnem, při kterém se vždy uskuteční festival světel a obnovy určený k oslavě 

výhry světla nad temnotou, dobra nad zlem a obnovy života. Festival je započat již 

v prvním prosincovém týdnu soutěží luceren. Vrcholí v předvečer svátku sv. Lucie, kdy 

je v ulicích hlavního města Castries pořádán průvod luceren, doprovázený vánočním 

představením, ukázkou světel na náměstí Dereka Walcotta a zakončen ohňostrojem 

(stlucia.org).  
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