
Keltský rok 

Keltský rok začína 1. novembra po sabate menom Samahain. Mesiacov je trinásť, trinásty Ruis trvá krátko do 

konca roka (31.12). Mesiace sú pomenované podľa stromov. 

Jeden mesiac trvá 28 dní a začína sa keď je mesiac v nove. 

Sviatok začína západom Slnka (nocou) minulého dňa. 

 

Slávnosti 

Samhain (Samhuinn) 31.10 - 2.11 - mesačný sviatok 

Prvý z štyroch hlavných slávnosti, najvýznamnejšší keltský sviatok, dnes nazývaný Halloween, je koncom 

keltského roku. Samhuinn je naplnený pozitívnou energiou a dúfaním pre dobrú budúcnosť planét. Pre Kelto 

v sa 31.10 rok rozdeľuje na dve časti - zimu a leto. V tento deň sa súčasne oslavujú začiatok zimy a keltský 

nový rok. Je to čas pre nové začiatky a zmeny. Po tieto tri dni sú taktiež uctievaní zosnulí. V tento čas sa brány 

svetov otvárajú 

a Kelti ho využívajú ku komunikácii s mŕtvimi. 2.10 sa zase brány zatvárajú a duchovia sa vracajú naspäť do 

hrobov. Samhuinn je čas na zmenu a robenie plánov do budúcnosti. Nový keltský rok začína západom slnka 

31.októbra. Konali sa slávnosti a obrady (buď 31.októbra alebo za prvého splnu v znamení škorpión) uctievajúci 

pamiatku mrt 

vých predkov a upevňujúcu kontunuitu života. 

Alban Arthuan 21,22 - 25.12 - slnečný sviatok 

U Keltov Alban Arthuan (svetlo Arthurovo), u bosoriek volaný “Jule”, nie je nič iné ako zimný slnovrat. Zimný 

slnovrat je čas prirodzenej zmeny na Zemi. Cez zimný slnovrat prežívame najdlhšiu noc a najkratší deň v roku. 

Od tohto dňa vychádza slnko vždy o čosi skoršie. Kelti oslavujú cez zimný slnovrat znovuzrodenie slnka. Aj oni 

zdobili stromčeky. Ozdobovali ich ozdobami a trblietavými vecami. Kresťanstvo túto tradíciu ukradlo. Smrť a 



znovuzrodenie boha Slnka. Najkratší deň, najdlhšia noc. Takmer odpovedá kresťanským Vianociam.

Imbolc (Oimelc, Imbolg, Ambiuolcata) 1.2 

V tento deň uctievajú Kelti bohyňu Brigit 

plodnosti. V tomto čase sa oslavuje nielen bohyňa ale aj zem. Hovorí sa, že zem je tehotná. Predstaviteľkou 

Brigit pri tomto sviatku je tehotná žena, ktorá nosí na hlave veniec so sviečkami. Takto Brigit uisťuje ľu

síce bude zrodené svetlo Beltane, ale dovtedy nosí v sebe oheň 

studeným rukám februára sú pripravené sľuby, že nastane jar. Na Imbolc boli Kelti vždy veľmi zaneprázdnení. 

Počas týchto dvoch dní sa pečie chleba a

práce dosiahli cez Imbolc svoj vrchol. 1. február alebo prvý spln v znamení vodnára 

slávnosť Panny ako príprava na rast a obrodu. Názov pochádza od slova oimelc, kto

Alban Eiler (Ostara , Spring Eqiunox) 21.3 

V prvý jarný deň oslavovali Kelti prastarý vzťah medzi zemou, slnkom, mesiacom a oblohou. K olobeh ročných 

období je bezčasový a nikdy nekončí. Pôsobenie jarného dňa a následnej noci na ľudí je veľké. Zmena od 

temnoty ku svetlu ľuďom oznamuje správu, že ja

čas nového ohňa. Svetlo a temnota sa nachádzaju v perfektnej rovnováhe. Ale svetlo je v raste a preto slnko 

prináša novú energiu. Už starí Kelti maľovali 21.3 vajíčka, prevažne červenou farbou,

Bosorky naopak pomaľovali vajíčko runami a inými symbolmi. Svetlo a tma sú v rovnováhe, ale svetlo zosiluje.

Beltane (Beltine) 1.5 - mesačný sviatok

Na Beltane tancuje veľká bohyňa Cerydwen so svojim patriacim bohom Cerunnosom. Zi

predo dvermi. Bohyňa Rhiannon zjednoťuje svetlo a temnotu, šťastie a bolesť, život, smrť a znovuzrodenie. Tak 

oslavujú Kelti to, že temnota je už iba v spomienkach, to že starosti v minulosti su zabudnuté a to, že všetko sa 

znovu zrodí. Slovo “Beltane” neznamená nič iné ako “oheň Bela”. Bel je nosič svetla. Románi ho volali 

“Belanos”. V modernom Írsku znamená “Beltane” jednoducho máj. Niektorí hnali čriedu zvierat cez dva veľké 

ohne. Tým symbolizovali očistnú silu ohňa, ktorá stádo o

Kelti zlúčenie veľkej matky Cerydwen s k nej patriacim bohom. Ich zlúčenie prinesie na zem nový život. Ale 

nielen bohovia sa na noc Beltane zlučujú, ale aj ľudia to robia vo voľnej prírode. Pre Keltov b

znovuzrodenie boha Slnka. Najkratší deň, najdlhšia noc. Takmer odpovedá kresťanským Vianociam.

Imbolc (Oimelc, Imbolg, Ambiuolcata) 1.2 - 2.2 - mesačný sviatok 

V tento deň uctievajú Kelti bohyňu Brigit - ona je ochrankyňou vedomostí a spomienok, ako bohyňa ohňov a 

plodnosti. V tomto čase sa oslavuje nielen bohyňa ale aj zem. Hovorí sa, že zem je tehotná. Predstaviteľkou 

Brigit pri tomto sviatku je tehotná žena, ktorá nosí na hlave veniec so sviečkami. Takto Brigit uisťuje ľu

síce bude zrodené svetlo Beltane, ale dovtedy nosí v sebe oheň - až do poslednej zimnej noci. Napriek 

studeným rukám februára sú pripravené sľuby, že nastane jar. Na Imbolc boli Kelti vždy veľmi zaneprázdnení. 

Počas týchto dvoch dní sa pečie chleba a robí sa maslo, lebo pre Keltov boli chleba a maslo sväté. Aj ručné 

práce dosiahli cez Imbolc svoj vrchol. 1. február alebo prvý spln v znamení vodnára - druhý hlavný sabat 

slávnosť Panny ako príprava na rast a obrodu. Názov pochádza od slova oimelc, ktoré znamená ovčie mlieko.

 

Alban Eiler (Ostara , Spring Eqiunox) 21.3 - slnečný sviatok 

V prvý jarný deň oslavovali Kelti prastarý vzťah medzi zemou, slnkom, mesiacom a oblohou. K olobeh ročných 

období je bezčasový a nikdy nekončí. Pôsobenie jarného dňa a následnej noci na ľudí je veľké. Zmena od 

temnoty ku svetlu ľuďom oznamuje správu, že jar, čas znovuzrodenia, nastal. Prvý jarný deň a následná noc je 

čas nového ohňa. Svetlo a temnota sa nachádzaju v perfektnej rovnováhe. Ale svetlo je v raste a preto slnko 

prináša novú energiu. Už starí Kelti maľovali 21.3 vajíčka, prevažne červenou farbou, aby sybbolizovali Slnko. 

Bosorky naopak pomaľovali vajíčko runami a inými symbolmi. Svetlo a tma sú v rovnováhe, ale svetlo zosiluje.
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prirodzené- život bol svätý, telo bolo sväté a tiež zlúčenie muža a ženy bolo sväté. Samozrejme, preto sa 

nemohlo zabudnúť ani na májový tanec, pri ktorom mladí ľudia tancovali celú noc okolo ohňa, spievali, jasali a 

tešili sa zo svojich životov. 1. máj alebo prvý spln v znamení býka - tretí zo štyroch hlavných slavností, sviatok 

plodnosti, oslavy jari, magické obrady. 

Alban Heruin (Midsummer) 21.6 - slnečný sviatok 

Deň najdlhší, noc najkratšia, Slnko stojí najvyššie. Hovorí sa, že byliny zbierané v tento deň majú najvyššiu 

účinnosť. Slno ukazuje svoju silu a tohto ročného obdobia je prebytok. Takto hovoria Kelti letu. Kvety úplne 

rozkvitajú, dni sú dlhé a noci teplé a suché. U Keltov sa na sviatok Beltane našiel párik, u ktorého sa na Alban 

Heruin bude oslavovať ich vzťah. Väčšinou sa oslavuje svadba. 

Lughnasadh (Lugnasad, Lunasa) 1.8 - mesačný sviatok 

Boh Lugh je slnečný Boh a Boh poľnohospodárstva. Lugnasadh je začiatok žatvy- prvá žatva v roku. Kelti stavali 

z obilia bábiky a postavili ich na svoje pole. Na Lugnasadh volali tieto bábiky “obilné matky”. Z obilia robili 

náramky a náhrdelníky, ktoré potom nosili ako amulety pre plodnosť a ochranu. Lugnasadh je čas zdravia a 

erotickej energie. V tom čase sa ľudia stretávajú a organizujú svadby, očisťujú svoje pocity a predvádzajú svoju 

silu a talent. Športové podujatia, preteky na koni, hry, všetko to bolo na Lugnasadh na dennom poriadku. Toto 

je tiež čas nahromadiť oleje a octy z kvetín a byliniek. 1. august alebo prvý spln v znamení leva - posledný 

hlavný sviatok na počesť sobáša boha Luga s Matkou Zem. 

Alban Elved (Mabon) 21,22.9 - slnečný sviatok 

Dokončenie zberu úrody, odpočinok po celoročnej námahe. Deň a noc je v rovnováhe, noc však priberá. 

Nadchádza temné obdobie a koniec roku, opäť se blíží Samhain. Mabon, syn svetla, je oslavovaný na jesennú 

rovnodennosť. Tu je jeho príbeh: Mordon bola matka Mabona. Ona je ochrankyňou v druhom svete, je Zem 

sama. Od 22.9 si schová svetlo (stratí moc) do 22.12, kde zase zosilnie. Aj náš malý Mabon zmizne, aj keď bol 

starý len tri noci. Jeho matka, Zem, začne trpieť. Napriek tomu, že nikto nevie, odkiaľ (?) Mabon zmizol. 

Nakoniec je oslobodený od najdlhšie žijúcich zvierat na zemi od drozda, jeleňa, sovy a osla. Našli Mabona v 

druhom svete - v pekelnom bruchu matky Zeme. Toto je začarované miesto, ale aj miesto výzvy. A na jedno 

také miesto sa prichádza syn zeme znovu zrodiť ako syn svetla. Svetlo Mabona bude na zemi potrebné. Z tohto 

príbehu vidíme, že oba svety- svet, v ktorom žijeme a druhý svet, sú prepojené. 

Zdroj:  http://true.mysteria.cz/ 
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