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Vážení přátelé,
Rok se chýlí ke konci, nastává čas adventu – čas rozjímání,
vzpomínek, ale i příprav na Vánoce. A protože k této tradici patří
i mimořádně krásná výzdoba, vedle možné účasti na zkrášlení
společných prostor domova a zdobení stromečků přivítáme i Vaši
vlastní výzdobu pokojů. Jistě všichni rádi vnímáme tuto dekorativní
sílu předvánočního času. Dalším zpříjemněním adventu je řada
kulturních představení, tradičně nás navštíví dětské soubory.
K velmi oblíbeným akcím patří Mikulášská nadílka. zkrátka je se na
co těšit a já věřím, že si i toto období pěkně užijete.
Vaše
Ing. Světlana Kubíková, ředitelka
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NOVINKY V PROVOZU
• Od 1. listopadu rozšířila řady všeobecných sester paní Pěnkavová,
se kterou se nyní můžete potkávat v rámci zdravotní péče
poskytované našim uživatelům.

UDÁLOSTI
Tento měsíc jsme uctili památku zemřelých, protože nastaly „Dušičky“.
Všem našim blízkým, kteří již nejsou mezi námi a s láskou na ně
vzpomínáme jsme zapálili svíčku a odsloužili bohoslužbu dne 31. 10.
2019.
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Následující týden, respektive ve středu 6. 11. 2019 jsme trošku zavítali za
velkou louži do Ameriky a oslavili jsme „Halloween“. Celou akcí nás
provázel hudebník z kapely Hurvajs pan Doubek, který svými hity
rozproudil skvěle zábavu a jako třešnička na dortu bylo vynikající
občerstvení a svařák pro zahřátí.

Dále se můžete těšit:
03. 12. 2019 = Vánoční trhy v Domě seniorů Mladá Boleslav
04. 12. 2019 = Mikulášská zábava s panem Zakonovem
09. 12. 2019 = Vánoční vystoupení s panem Konařem
18. 12. 2019 = Vánoční vystoupení s panem Pečenkou

UPOZORNĚNÍ
Znovu upozorňujeme uživatele, aby dodržovali „Domovní řád“ našeho
zařízení, jelikož se v poslední době bylo zjištěno, že se skladuje větší
množství potravin na pokoji uživatelů, proto připomínáme:
Článek č. 4, bod g)
„V rámci dodržování hygienických zásad je zakázáno pohazovat
zbytky potravin (kosti, pečivo apod.) v areálu domova a zahrady, či
skladovat po delší dobu potraviny mimo lednici, na topení apod.“

2

ZAJÍMAVOSTI
Jesličky svatého Františka z Assisi
Pro vznik tradice jesliček – betlému – měla význam událost, která se stala
v roce 1223. Tehdy pozval italský šlechtic Giovanni di Velita Františka
z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí světec si prý přál
vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na seně
v jesličkách, a rozhodl se, že tento výjev zobrazí. Vybral si pro ni jeskyni
na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio, kterou upravil jako kapli
a uspořádal v ní výjev narození Páně. Sem pozval v noci 24. prosince
vesničany z širého okolí. Když nastala půlnoc, rozezněly se všude zvony
a kopec se míhal mnoha světly, jak si příchozí svítili na cestu pochodněmi.
Když vystoupali k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a telátko. Při nich sloužil
kněz mši a František četl úryvky z Lukášova evangelia, které jediné
vypráví podrobněji o Kristově narození.
Podle tradice byla tato událost nejen prvním „betlémem“, ale byla tu prý
poprvé sloužena i půlnoční mše.

Vánoční čas v Mladé Boleslavi
Dne 1. 12. 2019 proběhne slavnostní rozsvícení Vánočního stromečku
na Staroměstském náměstí od 17:00 hodin.
Také se můžete těšit od 1. 12. 2019 do 22. 12. 2019 na Večerní Adventní
trhy, které se budou každý den konat na Výstavišti od 16:00 do 20:00
hodin.

Dále se určitě můžete těšit na další akce, které pro Vás město Mladá
Boleslav připravuje, jež můžete navštívit buď se svojí rodinou nebo svými
blízkými. Věříme, že pokud je navštívíte budou se Vám líbit stejně jako
akce pořádané v našem zařízení.
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TVORBA NAŠICH UŽIVATELŮ
Rádi bychom Vám zde představili báseň našeho uživatele pana Míška,
doufáme, že se Vám bude líbit stejně jako se líbí nám. Pokud by měl někdo
další zájem uveřejnit své dílo ať již literární nebo umělecké, můžete se na
nás obrátit.

Vánoce
Vánoce jsou svátky míru
Které mnoha lidem dělají
V rodinném rozpočtu
Velikánskou díru
Se sháněním dárků totiž
Je vždycky velká potíž
Když už je mají, rádi by věděli
Kdo je jejich bližním nadělí
Jestli je přinese Ježíšek
Který je nosí v krosně
Nebo je přiveze děda Mráz
Který na to má saně
Další možnost je tu zas
Že to nebude ani Ježíšek a děda Mráz
Ale že to přiveze ten třetí
Se sobím spřežením Santa Klaus
Při poslední návštěvě
Ptala se snacha tchýně
Jestli nemá tušení
Kdo nosí dárky v Číně
Tohle je nutno věděti
Hlavně pro malé děti
Aby věděli, komu psát
Když si budou v budoucnu něco přát

Autor: pan Míšek
4

TVOŘIVÉ OKÉNKO

Vymalujte si své Vánoce.
Přejeme Vám při vymalovávání příjemnou zábavu.
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