Honnan erednek a bolygók nevei?
Merkúr
Merkúr a római mitológiában a kereskedelem istene. A rómaiak Hermésszel azonosították, aki
a görög mitológiában az istenek követe, az utasok oltalmazója, a holt lelkek vezetője.
Vénusz
Vénusz a római mitológiában a kertek istennője. Aphroditéval azonosították, aki görög
mitológiában a szépség és a szerelem istennője.
Föld
A Föld az egyetlen bolygó, amelynek a magyar neve nem vezet a görög vagy római
mitológiához.
Mars
Mars Itália és Róma egyik legrégebbi istene. A római mitológiában Mars (görögöknél Arész)
hadisten, akinek a városfalakon kívül, a Mars-mezőn emeltek templomot, mivel fegyveres
hadak nem vonulhattak be a város területére. Neki szentelték a március hónapot, azaz a régi
kalendárium első hónapját, amikor a télűző szertartásokat végezték.
Jupiter
A római mitológiában Jupiter az ég, a nappali világosság, a vihar istene, az istenek királya,
akit a görög Zeusszal azonosítottak. Zeusz a görög mitológiában a legfelsőbb istenség, az
istenek és emberek ura, az olümposzi isteni család feje; nevének jelentése "fényes égbolt".
Szaturnusz
Szaturnusz az egyik legősibb római isten. A vetés, a vetőmag istene, a könyörtelen idő
jelképének tekintették. A görög mitológiabeli titánnal, Kronosszal azonosították; aki apját
Uránoszt megcsonkítva, feleségül véve saját leánytestvérét Rheiát került az égi trónra; és
akinek azt jósolták, hogy egyik fia fogja megfosztani a trónjától. Ezért valamennyi gyermekét
alighogy megszülettek sorjában lenyelte, így akarván elkerülni a jóslat beteljesülését. Rheia
azonban kijátszotta Kronoszt: megszülte legkisebb fiát Zeuszt, de egy bepólyázott követ adott
át férjének. Zeuszt egy Kréta szigeti barlangban felnevelték, majd felnőve legyőzte apját,
megmentette testvéreit.
Uránusz
A görög mitológiában az eget megszemélyesítő isten, Gaia-Földanya férje, az első, legősibb
istennemzedék képviselője. Kronosz (Szaturnusz), a titánok és a küklopszok apja.
Neptunusz
Az egyik legősibb római isten. A provinciákban a helyi víz- és tengeristenekkel tartották
azonosnak. A görög Poszeidónnal azonosították, aki a görög mitológiában az egyik olümposzi
főisten, a tenger királya, Kronosz és Rheia egyik fia, Zeusz fivére.
Plútó (2006. augusztus 25.-e óta már nem minősül bolygónak)
A görög mitológiában Hadész istennek, az alvilág urának egyik elnevezése.

Hold (a Föld Holdja)
Luna a római mitológiában az éjjeli fény istennője.

