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Jak je známo, Velikonoční svátky připadají vždy na jiný 

datum, jsou pokaždé jinak.  Platí však spjatost s přírodou. 

Když vstoupí měsíc do úplňku po prvním jarním dnu, tedy 

21. 3., pak je nejbližší následující neděle Hodem božím 

velikonočním. Letos jsme svátky jara oslavili 31 března. 

I u nás v domově zavládla velikonoční nálada. Ozdobili jsme 

chodby velikonočními motivy a upekli několik beránků. 

Nezapomněli jsme na Mezinárodní den žen, který jsme 

oslavili s dětmi z MŠ Na Kopečku. S nimi jsme si zazpívali 

veselé písničky, poseděli v kavárničce a pochutnali si na 

zákusku nebo obloženém chlebíčku. Samozřejmostí byla 

voňavá káva nebo sklenka vína. 

Velikonoční náladu nám přinesly i děti z MŠ Pohoda a to 

v podobě koled a kraslic, které jsme společně malovali. 

Měli jsme také naplánovaný koncert vážné hudby 

„Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka“. Ten jsme ale 

museli bohužel pro nachlazení paní zpěvačky odložit na jiný 

termín. A tak aspoň víme, na co se už teď můžeme těšit  

  

OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM 
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PONDĚLÍ 

9:00 – 9:45 
Tělocvična 

Kondiční cvičení 
s Janou 

 
Od 13:30 
Klubovna 
aktivit 

Trénování 
paměti 

 

 

ÚTERÝ 

9:00 – 9:45 
Tělocvična 

Kondiční cvičení 
s Janou 

 

12:30 
Retro 

17. 4. 
Stravovací 
komise 

 

 

PROGRAM AKTIVIT NA DUBEN 
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STŘEDA 

9:00 – 9:45 
Tělocvična 

Kondiční cvičení 
+ Vjemové a 
autogenní 
relaxace se 
Ctiborem  

10:00 – 
11:00 

Zpívání u 
klavíru se 
Simonou 

 

14:00 – 
14:30 
Jídelna 

Bohoslužba 

 
   

ČTVRTEK 

9:00 – 9:45 
Tělocvična 

Kondiční cvičení 
+ Vjemové a 
autogenní 
relaxace se 
Ctiborem  
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Od 13:00 
Na 
odděleních 

Canisterapie – 
Merlin 
5. 4., 19. 4.  

   

Od 13:30 
Klubovna 
aktivit 

Trénování 
paměti 

 
   

PÁTEK 

9:00 – 9:45 
Tělocvična 

Kondiční cvičení 
+ Vjemové a 
autogenní 
relaxace se 
Ctiborem  

13:00 – 
15:00 
Retro 
kuchyň 

Vaříme v retro-
dle předchozí 
dohody 

 
 

 
Změna programu vyhrazena. 
Klienti budou o změnách včas informováni.  
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1. 4.  Mezinárodní den ptactva  

2. 4.  Mezinárodní den dětské knihy  

2. 4.  Světový den zvýšení povědomí o autismu  

3. 4.  Mezinárodní den spodního prádla  

4. 4.  Mezinárodní den proti nášlapným minám  

7. 4.  Světový den zdraví  

8. 4.  Mezinárodní den Romů  

11. 4.  Světový den Parkinsonovy choroby  

11. 4.  
Mezinárodní den solidarity osvobození politických 

vězňů  

12. 4.  Mezinárodní den letectví a kosmonautiky  

14. 4.  Světový den monitoringu diabetiků  

18. 4.  Mezinárodního den památek a sídel  

VÝZNAMNÉ DNY V DUBNU 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-ptactva-39/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-detske-knihy-40/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zvyseni-povedomi-o-autismu-41/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-spodniho-pradla-42/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-naslapnym-minam-43/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zdravi-44/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-romu-45/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-parkinsonovy-choroby-47/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-solidarity-osvobozeni-politickych-veznu-46/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-solidarity-osvobozeni-politickych-veznu-46/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-letectvi-a-kosmonautiky-48/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-monitoringu-diabetiku-49/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodniho-den-pamatek-a-sidel-50/
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20. 4.  Mezinárodní den svobody tisku  

22. 4.  Evropský den akcí proti rasismu  

23. 4.  Světový den knihy a autorského práva  

24. 4.  Mezinárodní den skautů a skautek  

24. 4.  Světový den laboratorních zvířat  

25. 4.  Světový den malárie  

26. 4.  Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl  

26. 4.  Světový den duševního vlastnictví  

27. 4.  Světový den grafiky  

27. 4.  Světový den sdružených měst  

27. 4.  Mezinárodní den smutku  

28. 4.  Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

29. 4.  Mezinárodní den tance  

30. 4.  Den pracoviště  

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-svobody-tisku-51/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-akci-proti-rasismu-53/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-knihy-a-autorskeho-prava-54/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-skautu-a-skautek-55/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-laboratornich-zvirat-56/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-malarie-57/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-vzpominky-na-cernobyl-59/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-dusevniho-vlastnictvi-58/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-grafiky-60/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-sdruzenych-mest-61/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-smutku-62/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-63/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-tance-64/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-pracoviste-65/
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Velikonoce, pesach nebo svátky jara - jak je slaví 

v různých církvích 

Velikonoce jsou pro většinu z Čechů, Moravanů a Slezanů 

spojené hlavně s koledováním a z pohanských dob 

pozůstalou oslavou jara. 

Pro křesťany je to však nejvýznamnější svátek, který 

připomíná zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které 

o Velikonocích s odkazem na Nový zákon slaví (slaví se vždy 

o víkendu nadcházejícím po prvním úplňku po jarní 

rovnodennosti - mohou tedy být v období od 22. března do 

25. dubna).  

Co znamenají Velikonoce pro zástupce různých 

křesťanských i nekřesťanských církví?  
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Židovské Velikonoce se nazývají pesach. 

Jsou svátkem připomínajícím vyvedení židovského národa 

z egyptského otroctví. Pesach je známý také jako svátek 

nekvašených chlebů (podle Tóry Izraelci opustili Egypt tak 

rychle, že jim nestačilo vykvasit těsto připravené k pečení 

chleba) a trvá osm dní. 
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Pro katolíky jsou Velikonoce nejdůležitějším svátkem. 

Připomínají prožití utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista. Jeho utrpení nám přineslo spásu a tedy možnost 

získat odpuštění hříchů a smíření před Bohem. Katolické 

Velikonoce začínají Květnou nedělí, která připomíná Ježíšův 

příjezd do Jeruzaléma. Škaredá nebo černá středa 

připomíná, jak Jidáš Iškariotský, jeden z dvanácti učedníků, 

zradil Ježíše. Čtvrtek se nazývá zelený kvůli záměně 

německého slova Grein (plakat) za Grün (zelený). Církev 

kdysi v tento den přijímala věřící odsouzené k pokání. 

Čtvrtek je dnem poslední večeře Ježíše a jeho učedníků, na 

Velký pátek byl podle Bible Kristus odsouzen a ukřižován. Je 

to nejsmutnější den pro katolíky, proto nezvoní zvony a při 

liturgii nehrajeme na žádné nástroje.  Hlavním dnem 

katolických Velikonoc je však neděle, kdy farníci slaví 

zmrtvýchvstání biblického Ježíše Krista. 
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Evangelické Velikonoce se v mnohém neliší od katolických. 

Bývá zvykem, že evangelíci na Zelený čtvrtek čtou při 

bohoslužbě vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista, 

takzvané pašije. V pátek následují velikonoční bohoslužby. 

V neděli rovněž jako katolíci  slaví vzkříšení. Evangelické 

zvyky jsou mnohem prostší. Evangelíci se drží toho, co je 

napsané v Bibli. Reformace hodně zvyků osekala, protože se 

v té době ztrácela podstata křesťanství a lidé spíše uctívali 

různé svaté. I půst na Velký pátek je dobrovolný, aby si lidé 

nemysleli, že když se postí, vyslouží si tím Boží odpuštění.  
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Pravoslavní křesťané se na 

Velikonoce připravují od masopustní 

neděle, od které mají na týden 

zapovězeno jíst maso. Východní 

křesťané však mohou jíst vejce, sýry 

a mléko. Od neděle syropustní, která 

je o týden později, začíná skutečný 

předvelikonoční půst, který trvá přes 

40 dní. Po tu dobu je zakázáno jíst 

maso, vejce, sýry a mléko. 

Nejdůležitějším dnem pro pravoslavné křesťany je neděle. 

Celé postní období pravoslavní kněží slouží mše v černém 

rouchu kromě neděle, jelikož pro ně je každá neděle vlastně 

oslavou vzkříšení (rusky neděle = воскресе́нье). 

Na velikonoční neděli, která začíná západem slunce 

v sobotu, začnou sloužit v černém rouchu a v průběhu se 

převléknou do bílého na znamení, že začíná den vzkříšení. 

Datum pravoslavných Velikonoc je určeno juliánským 

kalendářem. Pravoslavné Velikonoce se také nesmějí slavit 

společně s židovským pesach. 

  

 

http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
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Pranostiky pro měsíc duben 

 Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů. 

 Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom. 

 Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. 

 Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

 V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom. 

 Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více 
nepostíná. 

 Po bouřce v dubnu připadají mrazíky. 

 Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých 
smrt předpovídá. 

 Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 

 Duben časy mění a obdaří fiolů zemi. 

 Duben hojný vodou - říjen vínem. 

 Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. 

 Na mokrý duben - suchý červen. 

 Dubnový sníh rodí trávu. 

 Sníh dubnový jako mrva pohnojí. 

 Sníh dubnový hnojí, březnový tráví. 

 Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí. 

 V dubnu čas a panský kvas. 

 Ranní déšť a dubnový čas jest stejný. 

PRANOSTIKY 
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Dlaskův statek 

31. března 2018 se konala na Dlaskově statku 
v Dolánkách opět tradiční Velikonoční slavnost. 

Velikonoce - svátky obnovy života v období přechodu 
zimy v jarní období. Jejich oslava se formovala 
v symbióze rolnických tradic nového hospodářského 
roku a křesťanského obrazu Ukřižování Ježíše Krista 
a jeho zmrtvýchvstání. Ze všech svátků mají Velikonoce 
nejdelší přípravné období. Vrcholí ve Svatém týdnu, 
kterému říkáme Pašijový nebo Velký. Začíná Květnou 
nedělí a vrcholí Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou 
sobotou, Božím hodem velikonočním a Červeným 
pondělkem, který je spojen s pomlázkou. 

V tradiční lidové kultuře jsou tyto dny spojeny s řadou 
obyčejů, které mají především očistný, ochranný 
a blahonosný charakter. Důležitou roli v těchto 
obyčejích, jejichž kořeny najdeme v dobách pohanských, 
hraje voda, oheň, zeleň a koleda. Na Bílou sobotu, kterou 
končí postní předvelikonoční období, připravilo Muzeum 
Českého ráje v Turnově na Dlaskově statku tradiční akci, 
přibližující návštěvníkům výroční obyčeje a zvyky jarního 
novoročí. Bílá sobota byla dnem svěcení ohně, od 

ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA 
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kterého hospodyně zapalovaly „nový oheň" v kamnech, 
na kterých připravovaly všechny pokrmy, které přišly na 
stůl o Božím hodu Velikonočním. Z oharků ohně se pro 
ochranu následující úrody dělaly křížky kolem polí, 
popelem se sypaly louky, ohořelá dřívka se strkala za 
trám, aby se domu vyhnul oheň.  

Některé z těchto obyčejů, spojených s velikonočním 
i předvelikonočním obdobím, si návštěvníci připomněli 
v nové stálé expozici „Rok hospodáře", která byla 
31. března slavnostně otevřena. V dílně, kterou muzeum 
tradičně připravuje pro nejmladší návštěvníky, si děti 
vyráběly „Mařenu", neboli smrtku, kterou děti o páté 
postní neděli - Smrtné, putovaly k nejbližšímu potoku, 
kde ji hodily do řeky, ze skály nebo ji upálily. Mařena - 
smrtka, symbolizovala zimu, a proto musela ze stavení 
pryč. Její figurína se zhotovovala ze dřevěné hole, 
obalené slámou. Oblékala se do dívčí košile, ozdobené 
fábory, věnci, papírovými květinami a korály z bílých 
vyfouknutých vajec a šnečích ulit. Po té, co byla Mařena 
utopena, průvod dětí zpívajících „Nesem vám nový líto 
a dobrou novinu, pantatínku, paňmaminko, utonuli jsme 
zimu" se do vsi vrátil s tzv. Lítem. Pletlo se z jívových 
ratolestí, které se ozdobily bílými a barevnými vajíčky, 
řetězy, ptáčky z těsta nebo holubičkami z vejdunků. 
Spolu s folklórním souborem Nisanka z Jablonce nad 
Nisou jsme měli možnost „Mařenu" ze statku vynést, 
utopit a přivítat tak jaro. 
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Věra Knapová 06.04.1925 93 

Zdeňka Rydvalová  07.04.1925 93 

Anna Zascheová 15.04.1925 93 

Eva Fidlerová 12.04.1927 91 

Miroslava Šeráková     02.04.1928 90 

Miloslava Hejduková   03.04.1933                      85   

Marie Sztraková           01.04.1936                      82 

 

  

OSLAVENCI V  DUBNU 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFneXJt4fYAhVFYlAKHU26CUIQjRwIBw&url=https://www.kvetiny-majak.cz/kytice-bozena&psig=AOvVaw0W9q3Mj2yyvzABYmIZZrN1&ust=1513269812106870


 

  Stránka 19  
  

ZRCADLO DOMOVA 
Duben 

     2018 

 

 

 

 

 

 Miluše Štubniaková 12. března 

 Erika Vavřínová 20. března 

 Marie Godlová 27. března 

   

  

  

 

Přejeme příjemný pobyt! 

  

NOVÍ OBYVATELÉ 
NAŠEHO DOMOVA 
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Olga Kozderková 

 Zdenka Kozáková 

Matylda Kuťáková 

Jiřina Šolínová 

Jaroslava Němečková 

Anna Hádková 

Jaroslava Holčíková 

Soňa Drozná 

Emilia Šolcová 

 

 

 

 

Čest jejich památce! 

S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE 
NÁS NAVŽDY OPUSTILI 

http://e-kvetina.cz/web-data/9/plugins/eshop/18028/kremo5.jpg
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5.4.     Moravské zpěvy  

    14:00 – jídelna 

7.4.     Koncert souboru Glass Gospel Železný Brod  

    15:00 – jídelna 

9.4.     Taneční terapie s panem mistrem Veletou 1. lekce 

 10:00 - jídelna 

11.4. Komorní smyčcové trio 

 15:40 – jídelna 

16.4. Taneční terapie s panem mistrem Veletou 2. lekce 

 10:00 - jídelna 

23.4. Taneční terapie s panem mistrem Veletou 3. lekce 

 10:00 -jídelna 

26.4. Vystoupení Duo Ruggieri 

 10:00 - jídelna 

30.4. Taneční terapie s panem mistrem Veletou 4. lekce 

 10:00 - jídelna  

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU ? 
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PROCVIČME SI MOZEK 
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Velikonoční beránek 

Ingredience: 

120 g másla 
4 vejce 
20 g cukru krupice 
1 vanilkový cukr 
200 ml mléka 
vanilkový cukr 
300 g polohrubé 
mouky 
1 prášek do pečiva 
citronová šťáva 

 

Tuk, žloutky a cukry utřeme do pěny. Postupně přidáváme 
vlažné mléko a mouku smíchanou s práškem do pečiva. 
Zakapeme šťávou z citronu a nakonec pomalu vmícháme 
sníh z bílků. 

Vymažeme formu, vysypeme hrubou moukou a pečeme 
v předehřáté troubě asi 1/2 až 3/4 hodiny. 

RECEPT NA MĚSÍC DUBEN 


