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Vážení přátelé,
Pašijový týden je v plném proudu, toto období naplněné směsí
pohanských a křesťanských zvyků pro jeho rozmanitost, barevnost
a poslání mám moc ráda. Všem Vám přeji, abyste ho prožili v pohodě,
zdraví a radosti.
Vaše
Ing. Světlana Kubíková, ředitelka
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UDÁLOSTI
Dne 17. 4. odpoledne proběhlo na jídelně velikonoční posezení s malým
občerstvením a soutěžemi s velikonoční tématikou. Tato aktivní forma
společenské zábavy je v naší programové skladbě novinkou, proto mě
potěšila účast 3 zdatných čtyřčlenných družstev a jejich šikovnost, naopak
mě mrzí, že řada dalších uživatelů této příležitosti nevyužila ani se nepřišla
podívat. I tak to byla velmi vydařená soutěž odměněná diplomy a cenami.
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Novinky v provozu
S příchodem hezkého počasí zahajujeme ve čtvrtek v rámci sportovního
odpoledne hru v Kuželky v altánu. Těšíme se na Vaši účast.

Upozornění
Pokud by byli zájemci o zahrádkářské práce, mohou se přihlásit
u aktivizačních pracovnic paní Holkové a paní Rakušanové. Bude
zakoupeno zahradnické nářadí, rukavice atd. a stanoven program.

ZAJÍMAVOSTI – Velikonoční tradice
Velikonocemi vrcholí šestinedělní postní období, které je spojeno
s pevnými pravidly stravování a chování, proložené lidovými zvyky
i pověrami. Poslední – pašijový týden má pro každý den název a tradici:
Modré (nebo též Žluté) pondělí – mělo se doma uklidit
Šedivé úterý – ještě vymést všechny pavučiny
Škaredá středa – Jidáš podle tradice zradil Ježíše a udal ho římským
vojákům, proto se tento den nikdo neměl mračit, aby se nepodobal
Jidášovi a na čele mu nezůstaly vrásky. V pokračování úklidu se této
středě též říkalo sazometná a v tento den měl úklid skončit.
Na Zelený čtvrtek při večerní mši naposledy zazvonily zvony a odletěly
do Říma, zvuk zvonů nahrazovaly řehtačky a klapače.
O Velkém pátku se říkalo, že je nejtišším dnem v roce, v den ukřižování
Krista nezvonily zvony, nezpívalo se, držel se přísný půst, a kromě
nezbytných činností se ani nepracovalo, lidé se soustředili na modlitby.
Bílá sobota je přípravou na Kristovo zmrtvých vstání a zároveň završením
40 – ti denního půstu. Připravují se tradiční pokrmy (hlavička, jidáše,
mazanec…).
Boží hod Velikonoční je oslavou Kristova zmrtvýchvstání, oslavou
naděje vzkříšení a posezením u slavnostní tabule.
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Velikonoční neboli Červené pondělí nemá již s církevními oslavami nic
společného. Pomlazení (vyšlehání atd.) někde i polévání, mělo dívkám
zajistit svěžest a zdraví po celý další rok, muselo být odměněno vajíčkem,
symbolem nového života, síly a plodnosti, skořápka měla mít ochrannou
moc, která se ještě zdobením násobila. V počtu technik zdobení je Česko
mezi dalšími zeměmi vyznávajícími velikonoční tradice skutečným
unikátem.

Zdroj Deník víkend, příloha, 15.4.2017
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TVOŘIVÉ OKÉNKO

Přejeme všem příjemnou zábavu při spojování číslic podle toho, jak
jdou za sebou.
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