VÁNOČNÍ SPECIÁL
„Noviny z našeho Domova seniorů
Nové Strašecí“
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ÚVOD
Letošní rok máme téměř u konce a VÁNOCE se již
nezadržitelně blíží. I tentokrát oslavíme u rozsvíceného
vánočního stromku příchod Pana Ježíše Krista na tento
svět.
V tomto vánočním speciálu jsme pro Vás připravili
povídání o čase adventním, vánočním a novoročním.
Redakce

2

Vážení senioři,

Rok se sešel s rokem a my stojíme společně na prahu nových událostí, nových
zpráv, společných radostí, ale i starostí.
Přeji Vám všem jménem zaměstnanců domova seniorů i Pohody, hodně zdraví,
štěstí a příjemných chvil v novém roce 2013.
Miluše Jůnová
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VÁNOČNÍ AKCE NA MĚSÍC
PROSINEC KONANÉ V NOVÉM
STRAŠECÍ

1.12.2012 Vánoční prodejní výstava
Městská kulturní zařízení, Okružní
934
3.12.2012 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Komenského náměstí od 16:00 hod
3.12.2012 Vánoční trhy
Komenského náměstí od 8 - 16 hodin
9.12.2012 Adventní koncert
Kostel Narození Panny Marie Nové Strašecí od 17
hodin
vstupné 30 Kč
16.12.2012 Koncert souboru La Gioia
Kaple církve československé husitské - od 18 hod
17.12.2012 Prohlídka vyřezávaného betléma
Kaple církve československé husitské - 9-12 hodin
19.12.2012 Vánoční trhy
Komenského náměstí od 8 hodin
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VÁNOČNÍ PRANOSTIKY
Pranostiky vycházely z konkrétních zkušeností
mnoha generací, předávaných z rodičů na děti.
Připomeňme si některé z pranostik, které se vážou k
vánočním dnům:
Na Adama a Evu čekejte oblevu
Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok
úrodný.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.
Mráz na Boží narození (25.12.) zima se udrží bez
proměny.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Na Tři krále mrzne stále.
Jak na vánoce obalí stromy sněhem, tak posype je
jaro květem.
Zelené vánoce – bílé velikonoce.
Jasné vánoce – hojnost vína i ovoce.
Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
Pak-li na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči
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mhouří.
Když na Štěpána větrové uhodí, příští rok špatně se
urodí.
Jaký prosinec, takové jaro.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v
červnu.
Po studeném prosinci bývá
úrodný rok.
Vánoce na ledě – Velikonoce na
blátě.

Eva Doskočilová, Dis a Bc. Zuzana
Pavlíčková, Dis

SVÁTKY V DOBĚ ADVENTU
Slovo advent latinsky znamená "příchod". V
křesťanství se užívá speciálně pro příchod Ježíše Krista,
přesněji přípravy na církevní svátky - Vánoce. Tyto
přípravy se ustálily na čtyři týdny před Štědrým dnem.
V tomto období se pradávné obyčeje proplétají s
církevními - křesťanskými tradicemi.
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Svatá Barbora (4.12)
Svátek sv. Barbory je předzvěstí blížícího se
Štědrého dne. Slaví se pouhé dva dny před Mikulášem,
a proto se časem tyto dva svátky spojily a později se
ujalo spíše slavení sv. Mikuláše. V obou případech se
ale používaly masky a obě postavy rozdávaly dětem
dárky. Na sv. Barboru chodilo tak deset dívek, které
byly oblečené do bílého nebo černého hávu a
obdarovávaly děti různými pamlsky, například
cukrovými srdíčky od křesťanské mučednice, nebo
ovocem.

Svatý Mikuláš (6.12.)
Den svatého Mikuláše je všem, zvláště pak dětem,
známý i dnes. Kdo byl svatý Mikuláš, je známo asi už
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méně. Sv. Mikuláš byl skutečný člověk, který se narodil
v roce 250 v rodině zámožných křesťanů. Pomáhal
potřebným a rozdal svůj majetek. Nechtěl za to od lidí
ani vděčnost. Vydal se jako poutník na cestu do
Palestiny. Byl taky ve vězení, protože za římského
císaře Diokleciána byli křesťané pronásledováni.
Mikuláš se stal biskupem. Je uctíván od 13. století.
Pověsti mu přisuzují různé vlastnosti. Původně chránil
rybáře a námořníky, pak jako ochránce dětí před
nemocemi, symbol štědrosti a víry v bohatství. Kolují o
něm legendy, jak zázračně oživil tři děti, které prý
jakýsi hostinský podřízl a chtěl upéct jako selátka. Další
legenda je o třech pannách, která patrně dala vzniknout
zvyku obdarovávat v podvečer světcova svátku.
Mikuláš prý při jedné z večerních procházek zaslechl
z malého domku křik a pláč, nahlédl oknem dovnitř a
uviděl tři mladá děvčata klečet před otcem, který je
přemlouval k prostituci, aby mohl zaplatit dluhy.
Mikuláši se zželelo panen a tajně v noci položil na okno
tři váčky se zlaťáky. Národnostně a krajově se liší
Mikulášovo jméno i oblečení, v Čechách chodí Mikuláš
pěšky v liturgickém rouchu jako biskup.
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Svatá Lucie (13.12)
V tento den obcházely domovy ženy a dívky, které
byly od hlavy k patě oděné do bílých plášťů se
strašidelnou maskou podobnou čapímu zobáku.
Dohlížely na to, jak mají hospodyně naklizeno a zda
neperou a nepředou. V ruce držely peroutky nebo metly,
jimiž symbolicky ometaly všechny kouty a vymetávaly
z nich prach a všechno zlé, symbolicky tak vymetaly
tmu a přinášely světlo. Svatá Lucie žila koncem 2.
století na Sicílii a stejně tak jako většina světců byla
během svého života opovrhována za své vyznání, ale
nikdy se ho nevzdala. Pocházela z bohaté rodiny a
údajně vedla nemocnici pro staré lidi. Celý život chtěla
zůstat neposkvrněná a sloužit Bohu, matka ji ale nutila
se provdat za bohatého ženicha, což však odmítla. Podle
legendy si sama vyřízla oči, do kterých se její ženich
zamiloval, a poslala mu je na měděném tácu. Legendy
říkají, že ji Panna Marie obdarovala očima ještě
krásnějšíma. Ženich ji za odmítnutí udal jako tajnou
křesťanku a měla být odvezena do nevěstince na voze
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taženým dvěma voly, vůz se však zázrakem ani nehnul,
a tak byla odvezena do žaláře, krutě mučena a roku 304
nelítostný kat ukončil její život proříznutím hrdla.
Bc. Hana Brožová a Šárka Patočková

VÁNOČNÍ TRADICE A ZVYKY
ZLATÉ PRASÁTKO
Jednou ze známých vánočních tradic je
také štědrovečerní půst. Za starých dob se
vánoční půst dodržoval po celý advent.
Nedodržoval se však až tak přísně, jako například před
Velikonocemi. Lidé jen museli nahrazovat maso
rybami, ovocem, sýry či pečivem a na Štědrý den se
jedlo pouze jednou za celý den. Ráno se tedy vůbec
nesnídalo, v poledne bylo dovoleno sníst nanejvýš
zelnou polévku, a pak už se jen čekalo na hlavní
štědrovečerní hostinu, kde se všichni dosyta najedli.
Dnes se vánoční půst v rodinách už skoro vůbec
nedodržuje, a když ano, dodržují ho především děti,
které se těší, že uvidí tradiční zlaté prasátko. To se
podle legendy zjeví a proběhne po stěně každému, kdo
dokáže celý den nejíst a vzdát se tak vánočního cukroví,
sladkostí i jiných dobrot, a to až do doby než na nebi
vyjde první hvězdička, a tím začne i slavnostní večeře.
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Prase bylo v dřívějších dobách údajně považováno
za symbol slunce. O zimním slunovratu, kdy se podle
kalendáře slaví křesťanské Vánoce a dny se opět
začínají zkracovat a slunce se tak ujímá své vlády, by se
prasátko mělo blížit ke všem domům a obcházet rodiny,
které ho chtějí pohostit. Díky slunci tedy vznikla pověst
o zlatém prasátku a jeho příteli svatém šprechovi, který
dětem večer provrtal bříška, aby se přesvědčil, že celý
den opravdu nic nesnědly a prasátko se jim tedy mohlo
opravdu objevit.
Pokud se domníváte, že celodenní půst není pro
Vaše tělo zdravý, protože odevšad slýcháte, že všichni
odborníci člověku doporučují, aby si jídlo rozdělil do
pěti menších porcí a ty pak jedl průběžně celý den,
nemusíte se ničeho obávat, i doktoři totiž přiznávají, že
jednodenní půst zdraví člověka nijak neovlivní a navíc
se celé tělo jednou za rok dobře pročistí.
ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK
U štědrovečerní večeře se při této věštbě
určovalo, jak to bude se zdravím jednotlivých
členů rodiny v nadcházejícím roce. Každý si
rozkrojil svoje jablko. Po večeři se nožem
přepůlí jablko kolmo ke stopce. Pokud jádra
vypadají jako pěticípá hvězda, sejdou se všichni za rok
ve zdraví. Pokud mají tvar kříže nebo čtyřcípé hvězdy,
pak někdo z přítomných těžce onemocní nebo zemře.
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LITÍ OLOVA
Ještě na počátku 20. století se olovo lilo o
Vánocích v každé rodině. Roztavený kov
opatrně lijeme do nádoby se studenou vodou.
Olovo ztuhne asi po 5 minutách a teprve potom je
můžeme vyjmout z vody a zkoumat, co nám věští.
Stejně jako u lodiček je důležité položit jasně a
srozumitelně formulovanou otázku. Výklady mohou být
různé, ale tady je několik základních.
ZÁKLADNÍ TVARY:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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čáry rovné - spokojený, klidný život
čáry vlnité - nejasnosti, zmatky, cestování
čáry jako půlkruh - falešný přítel, zrada, rozchod
kruh uzavřený - finanční zisk, dědictví
kruh porušený - zklamání, špatné zdraví, špatná
finanční situace
dva kruhy - svatba
dva porušené kruhy - rozchod, zrušení zásnub nebo
svatby
ovál - sňatek z lásky
čtverec - harmonický život
trojúhelníky - štěstí v podnikání
jeden kříž - smrt přítele nebo příbuzného
dva kříže - zajištěné stáří
mřížky - vězení
zvířata - buď milosrdný
hadi - nepřátelství, zrada
hvězdy - úspěch ve všem

•
•

květiny - láska, rodinné štěstí
stromy - dlouhá životní cesta

Nenašli jste tady tvar, který jste hledali? Nevadí, vše
závisí na vaší fantazii a schopnosti číst ve vlastním
podvědomí.
POUŠTĚNÍ OŘECHOVÝCH LODIČEK
Tento zvyk ocení spíše mladší děti. Je to
tajemný, ale především krásný zvyk a také
ukrácení chvíle při čekání na Ježíška. Do
půlek vlašských ořechů nakapeme vosk a připevníme
tak do nich malou svíčku. Každý z rodiny dostane jednu
takovouto lodičku, kterou následně pouštíme v kbelíku
nebo umyvadle. Pokud naše lodička zůstává u břehu,
říká se, že nás v příštím roce nečeká žádná výraznější
změna. Pokud lodička pluje bok po boku s jinou, čeká
nás údajně tolerance, láska od toho druhého nebo někdo
nový v životě. Pokud pluje lodička spolu s ostatními,
symbolizuje to vzájemnou úctu a semknutost. Když se
loďka potopí, nevěstí to nic dobrého.
A co všechno mohou lodičky prozradit ?
 zůstala u břehu - v příštím roce žádné změny, vše
zůstane při starém
 se hned potopí - jakákoliv snaha zlepšit svou situaci
bude marná
 se při plavbě dotýká jiné lodičky - láska a přátelství
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 utvoří kruh s ostatními - bezproblémové soužití,
vzájemná úcta, přátelství a tolerance
 se ocitne uprostřed ostatních - majitel lodičky
potřebuje ochranu a pomoc, je zranitelný a citlivý
 se ocitne mimo kruh - majitel v nadcházejícím roce
rodinu opustí
 se točí v kruhu - nerozhodnost, nevíte, co od života
chcete
 se zhasnutou svíčkou - neupřímnost, komplikovaný
citový vztah
 sama dopluje k druhému břehu - získáte, po čem
toužíte
JMELÍ
Zatímco zdobení vánočního stromku je
vánoční tradice relativně mladá, zvyk
rozvěšovat o Vánocích jmelí má kořeny
mnohem starší. Už keltští druidové mu přičítali léčivé a
kouzelné vlastnosti. A v dalších obdobích pak bylo
považováno za rostlinu pomáhající proti bleskům,
nemoci a čarodějné moci. Jmelí platí také za rostlinu
lásky. Políbíte-li se s milovanou osobou pod jmelím,
přinese to vaší lásce štěstí a plodnost.
VÁNOČNÍ BETLÉM
Mezi další z vánočních obyčejů patří výroba
betlémů a jesliček. První jesle údajně posvětil
při vánoční mši v roce 354 papež Liberius.
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Jiná legenda říká, že jesličky poprvé vytvořil o
Vánocích v roce 1223 svatý František z Assisi.
VÁNOČNÍ KOLEDY
Pravděpodobně nejslavnější vánoční písní je skladba
Tichá noc, o jejíž rozšířenosti svědčí fakt, že se na
Štědrý večer zpívá přibližně ve 230 jazycích. Svou
premiéru měla v roce 1818 v salzburském Oberndorfu;
autorem textu byl místní farář Josef Mohr, nápěv složil
Franz Xaver Gruber.
VÁNOČNÍ ZVYKY PRO NEZADANÉ DÍVKY
Svobodné dívky klepaly střevícem na kurník. Když se
ozvala slepice, dívka zůstala i v novém roce svobodná.
Ale když se ukázal kohout, čekala ji svatba. Ty, kterým
nevyšel pokus s kurníkem, mohly hodit doma v pokoji
střevíc za hlavu - když byl po dopadu obrácený patou ke
dveřím, zůstaly příští rok doma. Když se ale obrátil
špičkou ke dveřím, značilo to, že se provdají a odejdou.
Nezadané dívky zase chodily třást bezem a v domě, u
kterého začal jako první štěkat pes, bydlel jejich
nastávající.
BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Betlémská hvězda dovedla
podle Bible tři mudrce z
Východu do Betléma.
Betlémská
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hvězda

bývá

zobrazována jako kometa svítící v Betlémě nad chlévem
s Ježíšovou rodinou. Nikdo dodnes nedokáže přesně
určit, o jaký nebeský úkaz tehdy šlo. Teorií je mnoho.
Některé tvrdí, že šlo o roj meteoritů, jiné hovoří o
konjunkci planet. Také to mohla být kometa, nova, nebo
dokonce supernova.

BARBORKA
Svobodné dívky si 4. prosince měly přesně v
okamžiku, kdy se první sluneční paprsek dotkl
obzoru, ulomit třešňovou větvičku: jestliže
rozkvetla na Štědrý den, znamenalo to, že se
slečna do roka vdá. Jinde děvčata uřízla větviček
víc a každé dala jméno jednoho z chlapců, kteří jí byli
sympatičtí. Nevěstou měla samozřejmě být toho, jehož
větvička vykvetla nejdříve.
Velmi známým zvykem bývalo řezání barborky pro její
údajnou čarovnou moc – který den od uříznutí nám
větvička vykvete, takový měsíc pro nás bude v
následujícím roce šťastný, což přílišnou logikou nehřeší,
protože barborka by musela vykvést nejpozději do
šestnáctého, což může jen těžko stihnout. Barborky se
prý nicméně daly úspěšně použít k odhalování
čarodějnic - stačilo při jitřní mši ohnout rozkvetlý
proutek do tvaru kruhu: kdo se skrz něj podíval, našel
čarodějnice stát obrácené zády k oltáři.
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Větvička zlatice, uříznutá v předvečer svátku sv.
Mikuláše, nám prozradí, jak na tom napřesrok budeme s
penězi. Pokud vyraší zelený list, dá nám dost práce
udržet standard, na který jsme zvyklí. Zlatá kvítka jsou
ale příslibem bohatství a dostatku. Zůstane-li větvička
suchá, čeká nás hubený rok…
ZVYKY ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
Na Štědrý den se až do večera zachovává
přísný půst. Ke společné večeři se zasedá,
jakmile vyjde první hvězda. Pod talíře se na
štědrovečerní večeři dávají kapří šupiny, které mají
přinést všem po celý rok dostatek peněz. Po dobu
slavnostní večeře nesmí nikdo vstávat. Připravoval se o
jeden talíř navíc, pro náhodného hosta.
Jakou polévku máte na stole, než jdete rozbalit dárečky?
Slyšela jsem již mnoho verzí, od kroupové, rybí,
čočkové, bramborové až po houbovou. Dnešní maminky
vaří pouze to, co dětem opravdu chutná. Jak tomu ale
bylo dřív? Jaká polévka je ta pravá štědrovečerní? Říká
se, že právě rybí polévka byla tou nej. Hospodyně
připravila večeři z krup, čočky a rybí polévku. Také se
pekl vánoční kuba.
Rodinka večer slavnostně zasedla k večeři, kterou
zahájila modlitbou, vzpomínkou na zemřelé a minulý
rok. Hospodyně odebrala naběračku pro domácí zvířata,
kosti se dávaly na talíř, který se potom vynesl pod
nedalekou jablůňku. U nás se ještě zachoval zvyk
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vkládání rybích šupinek pod talířek, údajně nám mají
šupinky přinést penízky v následujícím roce. Kdyby to
tak ale bylo, byli by kapři zřejmě již dávno vyloveni.
Také se u nás nezapomíná na zvyk, že nikdo nesmí od
stolu odejít, jinak do roka zemře. Jako první vstává
hospodyně – maminka.
Tradice vánočního stromečku
Zdobení vánočního stromku není v našich zemích příliš
starým zvykem, jak by se na první pohled zdálo.
Rozšířilo se k nám z Německa, kde se v 17. a 18. století
šířil od města k městu. Ve vánočním stromku je dobře
čitelná symbolika života, ale také symbolika rajského
stromu ozdobeného plody - proto je na stromek
zavěšováno cukroví (dříve hlavně ovoce) a ozdoby. V
Čechách se poprvé vánoční stromek rozsvítil v pražské
vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku
1812. O třicet let později se v Praze stromky běžně
prodávaly a lidé je nazývali Kristovým stromkem.
Napřed se ujal v zámožných českých rodinách, na
Moravě se začal objevovat až počátkem našeho století.
V minulém století a do poloviny našeho byla vánočním
stromem hlavně jedle, v dnešní době je pro svou
vzácnost nahrazena odolnějším smrkem a borovicí.
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CO PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ A CO SMŮLU?
Co přináší smůlu?
Před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože by pak
myši dílo zničily Štědrý den se nesmí čistit chlévy a
stáje, pak by dobytek kulhal. O Štědrý den se nesmí
prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu, dále nepište
své milé - milému zamilované psaní, jinak by to mohlo
znamenat rozchod
Co přináší štěstí?
•

•

•
•
•

Když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem
k Měsíci
Čerstvý chléb upečený 25.12. a čerstvá vejce
snesená 25.12 - mají kouzelnou moc.
Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, hodně medu
Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí
Ve čtvrtek - podařilo se výhodně prodat dobytek na
boží hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim.
Bc. Romana Studená, Dis.
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VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1. Novoroční políbení pod větvičkou ... (doplňte) zaručí
milencům věrnou lásku po celý rok.
2. Pokud se na Štědrý den postíme, uvidíme podle pověsti
prasátko barvy ... (doplňte).
3. Tradiční vánoční moučník pletený z kynutého těsta.
4. Víte, co dostanou od Mikuláše zlobivé děti?
5. Staročeský vánoční pokrm z krup a sušených hub.
6. Kdo v Čechách přináší (nejenom) dětem dárky?
7. Tři králové se jmenují: Melichar, Baltazar a ... (doplňte).
8. Víte, jaké jedno slovo označuje předvánoční čas?
9. Tradiční česká štědrovečerní ryba.
10. O Vánocích se zpívají písně, kterým se říká ... (doplňte).
11. Ovoce, ze kterého se dá věštit budoucnost, a to podle
pravidelnosti hvězdy, která se objeví po jeho rozkrojení.
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12. Mikuláše s čertem doprovází ještě třetí postava. Víte
která?

PSANÍ OD JEŽÍŠE
Jak dobře víš, moje narozeniny se blíží. Každý rok se
koná oslava na moji počest a myslím si, že to tak bude
i tento rok.
Během těchto dní mnoho lidí nakupuje dárečky.
Rozhlas a televize ve svých reklamách upozorňují svět
na moje blížící se narozeniny. Je krásné vědět, že
nejméně jedenkrát za rok si lidé na mne vzpomenou.
Jak jistě víš, oslava mých narozenin začala již před
mnoha roky. Zpočátku lidé chápali, uvědomovali si a
byli vděční za všechno, co jsem pro ně udělal. Teď se
zdá, že už nikdo nepozná skutečný důvod oslav.
Rodiny a přátelé jsou spolu. Baví se, ale nepoznají
význam této oslavy. Vzpomínám si, že i vloni byla
uspořádaná tato slavnost na moji počest. Slavnostní
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tabule byla plná delikates, ovoce a různých sladkostí.
Výzdoba byla vskutku fantastická a ty nádherně
zabalené dárky...
Chceš však něco vědět? Byl jsem oslavenec, ale nebyl
jsem pozvaný.
Když přišel den D, přišel jsem, ale nechali mě venku
před zabouchnutými dveřmi a já jsem tak moc chtěl
být s nimi... Popravdě, nepřekvapilo mě to, protože
v posledních letech přede mnou všeci zavírají dveře.
Nepozvaný, ale přece jsem se rozhodl potichoučku
vejít. Postavil jsem se nepozorovaně do rohu místnosti
a sledoval. Lidé jedli, pili, někteří už byli i opilí a
vyprávěli laciné vtipy…a potom vstoupil do místnosti
veliký silný muž oblečený v červeném oděvu
s dlouhou bílou bradou. Sedl si do křesla, všechny děti
se rozběhly k němu a křičeli: „Santa Claus, Santa
Claus“, jako by tato oslava byla na jeho počest!
Potom se začali všeci objímat. Také jsem rozevřel
svou náruč čekajíc, koho bych objal a víš co... nikdo
ke mě nepřišel.
Lidé si začali rozdávat dárky a otevírali je plni
očekávání. Nesměle jsem se díval, jestli tam nebude
nějaký pro mě. No řekni, jak by ses cítil ty, kdyby na
tvých narozeninách byli obdarovaní všeci kolem tebe
a ty ne? Opět jsem se cítil nechtěný, nepozvaný a
proto jsem odešel.
Každý rok je mi ve svátek mých narozenin víc a víc
smutno. Lidé myslí jen na jídlo, pití, zábavu, ale na
mě jaksi zapomínají.
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Byl bych rád, kdybys mi o těchto Vánocích dovolil
vstoupit do svého života. Potěšilo by mě, kdybys
uznal skutečnost, že jsem před více než 2000 roky
přišel dobrovolně na tento svět obětovat svůj život na
kříži, abych tě zachránil. Dnes jediné co chci je, abys
tomu uvěřil celým svým srdcem. Rád se s Tebou o
něco podělím. I když mě mnozí nepozvali na svoji
oslavu, budu mít grandiózní oslavu, jakou si nikdo
neumí ani představit.
Stále ještě probíhají přípravy. Dnes jsem poslal
mnoho pozvánek a toto je jedna z nich i pro tebe
Rád bych věděl, jestli přijdeš, abych Ti rezervoval
místo a napsal Tvoje jméno velkými, zlatými písmeny
do velké knihy pozvaných. Jen ti přihlášení budou
pozvaní na oslavu, Ti, kteří neodpoví, zůstanou venku.
Budu na vás všechny čekat při letošní
oslavě…Uvidíme se brzy… Miluji Tě ...
Ježíš
Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová

23

TŘI KRÁLOVÉ
Tři králové je lidovým označením pro mudrce,
kteří podle novozákonních evangelií navštívili krátce po
narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a
myrhu. Bible však vůbec neříká, kolik jich bylo, i jména
Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přisouzena až na
základě středověké legendy. V západní liturgické tradici
je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a
církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna.
Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností
Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky
jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná
na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému
národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech.
Slavnost Zjevení Páně 6.1. Svátek Zjevení Páně, lidově
zvaný "Tří Králů", je svým obsahem téměř totožný s
vánočním svátkem Narození Páně. Svátek "Tří králů"
klade ale důraz na něco trochu jiného. V obou jde o to,
že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené
dítě.
K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou
prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením,
které vychází z jejich srdce. Jdou za někým, kdo je jako
oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo
později dorazí i králové - mudrci. Ti z pohybu a
postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký
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král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Je
úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno
intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále
králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k
narození došlo, přijdou pozdě.
Ve svátku "Tří Králů" se tedy Kristus zjevuje i
nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých králů je
zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění
králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a
králů vasalských zemí nově korunovanému králi.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové
zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při
němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena
C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to
ale patrně počáteční písmena jmen "Třech králů":
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž
zkratka latinského "Christus mansionem benedicat":
"Kristus žehnej tomuto domu". K+M+B
Postavy králů mají celou řadu významů. Předně
znamenají tři fáze lidského života. Jeden je mladý,
druhý je zralý muž, třetí je stařec. Říká se tím, že
Kristus je Pánem každého života od počátku do konce.
Králové jsou však i vladaři všeho pozemského času..
Také dary, které králové přinášejí, mají symbolický
význam. Jsou to substance v té době všech známých
skupenství. Zlato zastupuje jako dokonalý kov všechno,
co je skupenství pevného. Kadidlo zastupuje vše, co je
skupenství plynného, a kapaliny zastupuje myrrha. Tu
přináší král s temnou tváří, neboť to byla mast užívaná
při pohřbech.
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Kadidlo
Vonná směs pryskyřic některých stromů. Jeho
používání bylo obvyklé v antickém světě, především na
Východě. Je symbolem modlitby: »Jako kadidlo ať míří
má modlitba k tobě, úcty a pocty (okuřování Nejsvětější
svátosti). Při obřadech se kadidlo užívá především v
souvislosti s eucharistií (okuřování oltáře, kříže,
evangeliáře, obětních darů) a s pohřebními obřady.
Myrha
V latině myrra je vonná pryskyřice načervenalé barvy,
která se získává z některých stromů v Arábii a v Africe.
V biblickém světě se používala mnoha způsoby, ale
především k potírání a spolu s mastmi k navonění.
Ježíšovi ji darovali Tři králové. Smíšena s vínem byla
podána Ježíši jako utišující prostředek před smrtí na
kříži. Ženy ji také použily pro ošetření Kristova těla
před uložením do hrobu.
Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová
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Tříkrálová koleda
My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka.
Copak ty tam, černý vzadu?
nevystrkuj na nás bradu!
Já vyznávám, že jsem černý,
že jsem z mouřenínské zemi.
Slunce je toho příčina,
že je má tvář opálená.
Kdybys na slunce nechodil,
byl bys svou tvář neopálil.
Slunce je drahé kamení
od Kristova narození.
A já, černý, vystupuji
a nový rok vám vinšuji
A my taky vystupujem,
a nový rok všem vinšujem!
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PŘEHLED AKCÍ V MĚSÍCI PROSINCI 2012
4.12.2012 - úterý
od 10:00 hod.
od 10:30 hod.

Povídání s farářem v kapli v Domově
Pohoda
Kavární koncert pana Hubatého
v kapli v Domově Pohoda

6.12.2012 - čtvrtek
od 10:00 hod.
od 13:30 hod.

Mikulášská nadílka v Domově Pohoda
Mikulášská zábava s hudbou a
nadílkou v Domově seniorů
17.12.2012 - pondělí

odjezd ráno
Adventní zájezd do Německa na
vánoční trhy v Anaberku
od 15:00 hod.
Vystoupení
„DRAMAŤÁČKU“
v kapli v Domově Pohoda
19.12.2012 – středa
od 15.00 hod. Vánoční posezení s klienty a jejich
rodinami v Pohodě
20.12.2012 - čtvrtek
od 10:00 hod.
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Vánoční posezení s klienty v klubovně
v 1.patře Domova seniorů, sborové

zpívání vánočních koled a lidových
písní
od 13:30 hod.
Pěvecké
vystoupení
studentů
Gymnázia J. A. Komenského v kapli
v Domově Pohoda
21.12.2012 – pátek
od 10:00 hod.

Pěvecké vystoupení sboru „Čtyřlístek“
v kulturním domě v Novém Strašecí,
odvoz zajištěn

28.12.2012 – pátek
od 13.30. hod

Silvestrovská zábava s tancem
hudbou, vítání Nového roku

a

Mikulášská zábava
Tak jako každý rok jsme oslavili svátek sv.
Mikuláše jak se sluší a patří. Po dobrém obědě jsme si
všichni chvilku odpočinuli, abychom nabrali síly na
odpoledne. V jídelně, kde na nás čekal p. Štáfek, který
nám celé odpoledne hrál a zpíval naše oblíbené písně,
jsme se začali scházet kolem půl druhé. Milá čertovská
obsluha nám zajistila dobré pohoštění a my si
nezapomněli vzít s sebou dobrou náladu.
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Přišli za námi čert, Mikuláš i anděl a rozdali nám
nadílku. Asi jsme byli všichni hodní, protože nikdo
z nás nenašel v balíčku ani uhlí a ani bramboru.
Návštěvou nás také poctila i bývalá radní Mgr.
Zuzana Jentschke Stöcklové, místostarostka RNDr.
Libuše Vosátková a Leošek s Pavlíkem.
Tancovalo se a zpívalo až téměř do večera. Zábava
se opravdu povedla, posuďte sami:

Šárka Patočková

Tak příští rok – ahoj!!!
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