Zpravodaj

V prosinci jsou Vánoce,
přesně jednou po roce.
Za prosincem končí rok,
do nového už jen krok.
I. ročník

Zima 2013
www.scskutec.cz

Zpravodaj
Vážení obyvatelé našeho domova,
dovolte mi, abych Vás v tento krásný čas adventu
oslovil. V tento čas se každoročně zastavujeme, abychom
si připomenuli uplynulý rok, jaký byl, jak se dařilo nám i
našim blízkým. A vzpomínáme i na ty naše obyvatele,
kteří v tomto roce od nás odešli.
Zároveň se díváme dopředu. Bude příští rok
úspěšný? Bude nám sloužit zdraví? Budou v pořádku
naše rodiny a známí? A sejdeme se tady za rok všichni?
Dovolte mi, abych Vám všem jménem svým i
jménem všech našich zaměstnanců, kteří se starají o to,
abyste u nás byli spokojeni, popřál nejen klidné prožití
Vánočních svátků, a do Nového roku 2014 především
pevné zdraví a spokojený život v našem domově.

Josef Tumpach
ředitel SeniorCentra Skuteč
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Střípky z našich plánovaných aktivit
 5. 12. Mikulášská nadílka
 17. 12. 1400 Vánoční narozeninové posezení PE
 18. 12. 1400 Vánoční narozeninové posezení DD
 22. 1. 1400 narozeninové posezení DD
 29. 1. 1400 narozeninové posezení PE
 19. 2. 1400 narozeninové posezení DD
 26. 2. 1400 narozeninové posezení PE
 každý čtvrtek 1330 Klub důchodců v hlavní jídelně PE
 každé pondělí a čtvrtek 1000 cvičení jógy v tělocvičně PE

10. 9. 2013 nás navštívila Šeucouská Muzika
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V září jsme vyrazili na houby.

S dětmi v ZŠ ve Žďárci u Skutče.
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Vánoce
Vánoce (z něm. Weihnachten - svaté noci) jsou
svátky, které v křesťanské tradici představují oslavu
narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi
patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od
25. prosince do slavnosti Křtu
Páně (první neděle po
6. lednu). Již ve 3. století
někteří křesťanští teologové
uvádějí
25. prosinec
jako
datum Kristova narození,
oslava tohoto narození je
dosvědčena poprvé v Římě
kolem roku 336. Všeobecně se
Vánoce v církvi slaví od
7. století.
V Česku je však za vrchol
Vánoc považován především nevěřícími omylem Štědrý
den, 24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti, do
Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která
Vánocům předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější
tradice, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém),
vánoční dárky, které nosí Ježíšek či vánoční cukroví;
některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských
dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny též
připadá. V současné době se však původní, náboženský,
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význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z
nejvýznamnějších občanských svátků. Většina českých
rodin si na Vánoce pořídí vánoční stromeček, který
ozdobí skleněnými koulemi, třpytivými řetězy, vločkami,
slaměnými a jinými ozdobami. Na Štědrý den lidé podle
tradice nesmí celý den nic jíst, aby viděli zlaté prasátko.
Ke štědrovečerní večeři se většinou podává smažený
kapr nebo řízek s bramborovým salátem. Po večeři
zazvoní zvoneček, a pokud jsme byli celý rok hodní, pod
stromečkem najdeme dárky od Ježíška.
Podle hypotézy, která pochází z 18. století, mají
Vánoce kořeny v předkřesťanských oslavách zimního
slunovratu (např. svátky mrtvých či Saturnálie
v antickém Římě). Literární prameny ovšem prokazují,
že křesťané spojovali datum 25. prosince s narozením
Krista mnohem dříve, než císař Aurelianus (270-275)
ustanovil na tento den svátek zrození nepřemožitelného
slunce (natalis solis invicti). Saturnálie se pak neslavily
25. prosince, ale 17. prosince, respektive později v
nejdelší verzi 17. - 23. prosince.
Teorie o slunovratu se zakládá na propojení názvu
svátku s raně křesťanskou christologickou exegezí verše
proroka Malachiáše, který obsahuje proroctví o Mesiáši,
v němž „vzejde slunce spravedlnosti“. Teorie však
opomíná skutečnost, že mezi pojmy „slunce
spravedlnosti" a „nepřemožitelné slunce" neexistuje
shoda. Krom toho máme dosvědčen tento titul přiřčený
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Kristu ve spisku De Pascha computus, který se dochoval
mezi díly kartáginského biskupa Cypriána z roku 243.
Již jeden z nejstarších
biblických komentářů z
přelomu 2. a 3. století
připisovaný
Hippolytovi
označuje
jako
datum
Kristova narození „středu
25. prosince". Totéž datum
uvádí
ve
svém
díle
Chronografia z roku 221
římský historik Sextus Iulius
Africanus a již zmiňovaný
spis De Pascha computus. Z
dalších indicií lze usuzovat,
že v mnoha částech římské říše křesťané slavili Kristovo
narození již před Konstantinem: slaví-li společně Vánoce
donatisté i katolíci v severní Africe, lze se domnívat, že
se zde Kristovo narození slavilo již před schismatem
obou stran, k němuž došlo po roce 311.
Datum 25. prosince coby den narození Krista má
zřejmě svůj původ v oslavě Velikonoc, a to prostým
výpočtem. Například spis De solsticiis et aequinocibus z
poloviny 4. století klade datum Velikonoc k 25. březnu, a
toto datum ztotožňuje s datem Kristova vtělení, tedy
početí. Prostým připočítáním devíti měsíců se pak
dostáváme k datu 25. prosince.
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Této teorii vzniku odpovídá i analogické vysvětlení,
běžnější na křesťanském Východě, které takto váže
6. duben a 6. leden, kdy křesťané slaví svátek Epifanie
čili Zjevení Páně. Prvním dokumentem, který pak
dosvědčuje přímo slavení Vánoc je slavný Filokalův
Chronograf z roku 354, když uvádí narození Krista mezi
oslavami mučedníků římské církve v tzv. Depositio
martyrum. Kvůli jisté nepravidelnosti v seznamu úmrtí
papežů v témže kalendáři pak můžeme datovat toto
svědectví do roku 336. Tento údaj znamená, že křesťané
Vánoce coby narození Krista slavili v Římě nejpozději
tohoto roku, pravděpodobně však již dříve.
Jedna z posledních hypotéz tvrdí, že datum oslavy
Vánoc může odpovídat skutečnému datu Ježíšova
narození. Tato teorie se zakládá na analýze esénské
knihovny v Kumránu a některých informací z Lukášova
evangelia, podle něhož archanděl Gabriel knězi
Zachariášovi v jeruzalémském chrámu během služby
Abiovy kněžské třídy, do níž náležel, oznamuje, že se mu
narodí syn. Podle kalendáře služeb jednotlivých tříd,
který se podařilo zrekonstruovat na základě
kumránských svitků, Abiova třída v chrámu sloužila
dvakrát do roka, z toho jednou v posledním zářijovém
týdnu, kdy k tomuto poselství mohlo dojít. Jan Křtitel by
se tak mohl narodit na konci června (konec září + 9
měsíců Alžbětina těhotenství). Ježíš se pak narodil podle
Lukášova evangelia o šest měsíců po Janu Křtiteli: je tedy
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možné, že se tak událo na konci prosince. Možnost, že
datum 25. prosince jako oslavy Ježíšova narození může
pocházet i z nějaké starobylé tradice, která měla
historické jádro, tak zůstává otevřená.

Zdroj: Wikipedia Wikipedia [online] Dostupné: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
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Vánoční tradice
Barborka
Vložte do vázy tolik větviček (podle
vánoční tradice by to měla být větev
třešňová - barborka), kolik je členů
rodiny. Na lísteček napíše každý
člen nějaké přání a pověsí jej na
větvičku (nebo si jen své přání a
podobu své větvičky pamatujete).
Komu větvička na štědrý den vykvete, tomu se přání
splní.
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.
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Adventní věnec
Obvykle má podobu kruhu z
jehličnatých
větví
ozdobeného
4 svícemi. Každou adventní neděli
se zapaluje další svíčka. Svíček
může být ale i více, v závislosti na
zvyklostech a trendech. Svíce
mohou být různě vysoké, různých
barev, symetricky, nebo asymetricky rozmístěné.
Zdobené věnce bez svíček, které jsou také nazývány
adventními, jsou používány k ozdobení vchodových
dveří. Klasické adventní věnce byly zavěšované na
stuhách, počátkem 21. století je nahradily věnce, které se
kladou přímo na svátečně upravený stůl.
Pouštění ořechových lodiček
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
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semknutost. Když se loďka potopí, nevěstí to nic
dobrého. Majitele skořápky, která vydrží nejdéle svítit a
nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život. Pokud se
skořápka drží při kraji nádoby, její vlastník bude také
spíše sedět doma. Jestliže ale skořápka pluje ke středu
nádoby, vydá se do světa.
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. Pokud se po
rozkrojení
objevila
hvězdička,
znamenalo to, že dotyčný bude celý
příští rok zdravý. Objevil-li se křížek, nevěstilo to nic
dobrého.
Střevíc
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
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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.
Lití olova
Olovo roztavíme v kovové nádobce
s dřevěnou rukojetí nad plamenem
svíčky. 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. Je důležité
položit jasně a srozumitelně formulovanou otázku.
Výklady mohou být různé, ale tady je několik
základních.










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
dva kruhy - svatba
dva porušené kruhy - rozchod
ovál - sňatek z lásky
čtverec - harmonický život
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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
Betlém
Mezi další z vánočních obyčejů patří
výroba betlémů a jesliček. První jesle
údajně posvětil při vánoční mši v
roce 354 papež Liberius. Jiná legenda
říká, že jesličky poprvé vytvořil o
Vánocích v roce 1223 svatý František
z Assisi.

Betlémská hvězda
Podle Bible se na nebi v době
narození Ježíše objevila velká
hvězda. Taková, jaká je vidět v
každém betlému. Podle astronomů
se však v době narození Krista žádná
kometa na nebi neobjevila. Hvězda s chvostem se stala
tradicí, až v 15. až 16. století díky proslulému italskému
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malíři. V roce 1304 maloval Giotto di Bondone fresku
Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. Inspiroval se
vlastním pozorováním návratu Halleyovy komety a
malba se tak stala vzorem pro mnoho dalších. Tím je
vysvětlena hvězda s chvostem nad Betlémem, ale
opravdová Betlémská popsaná v Bibli byla vysvětlena až
německým astronomem Johannesem Keplerem. Ten 17.
prosince 1603 pozoroval v Praze konjunkci (úhlové
sblížení) planet Jupiteru a Saturnu a spočítal, že k
takovému sblížení došlo v roce 7 před n. l. podle tohoto
objevu se tedy Kristus narodil již před naším letopočtem.
Tuto skutečnost se podařilo dokázat až v minulém
století, kdy bylo zjištěno, že při tvorbě nového kalendáře
podle narození Krista bylo uděláno několik chyb, a tak je
současný kalendář od správného data narození Krista
posunutý. Betlémská hvězda, která přivedla tři mudrce
do Betléma, je tedy sblížení planet Jupiteru a Saturnu.
Půst
Na Štědrý den se držel až do večeře
přísný půst. Ti, kteří ho zachovali,
měli vidět zlaté prasátko. Ke
společné večeři se pak zasedlo poté,
co vyšla první hvězda.
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Štědrovečerní večeře
Pod talíře se na štědrovečerní večeři
dávají kapří šupiny nebo zlaté
penízky, které mají přinést všem po
celý rok dostatek peněz. Při
slavnostní hostině se připravuje o
jeden talíř navíc, pro náhodného
hosta. Od slavnostní večeře se nesmí
vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, protože ten, kdo
vstane, do roka zemře. Rodina 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.

Zdroj: http://www.kouzelnevanoce.cz/vanocni-zvyky/
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Pranostiky
Prosinec
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy.
Leden
Leden jasný, roček krásný.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Únor
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli
neurodí.

Zdroj: http://www.pranostika.cz/
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Osmisměrka
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buk, chrpa, mokrýš, dřín, dub, kosatec, smrk, pryšec,
lýkovec, lilie, liliovník, pcháč, kopytník, borovice,
jaterník, líska, rosnatka, hloh, hluchavka, jinan,
smetanka, ptačinec, jitrocel, jilm, sedmikráska, kontryhel.
Tajenka…………………………….…………………………..

Zdroj: http://www.depese.cz/?text=12-osmismerka-10-rostlinna-osmismerka
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Vánoční kvíz:
1. Čím byl Josef, manžel Panny Marie, maminky malého
Ježíška?
a) tesař
b) truhlář
c) kovář
2. Ježíšek leží ve:
a) stodole
b) chlévě
c) stáji
3. Jaké dary přinesli tři králové Ježíškovi?
a) zlato, kadidlo, ovci
b) zlato, myrhu, víno
c) zlato, kadidlo a myrhu
4. Kdo napsal Českou mši vánoční?
a) Jakub Jan Ryba
b) Jan Josef Ryba
c) Jan Jakub Ryba
5. Kde najdete sošku Pražského Jezulátka?
a) v Chrámu svatého Víta
b) v kostele Panny Marie Vítězné
c) v kostele svatého Martina
I. ročník
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6. Betlém, ve kterém přišel Ježíš na svět, se nachází na
území státu:
a) Izrael
b) Libanon
c) Irák
7. Známý Třebechovický betlém je vyroben ze:
a) dřeva
b) perníku
c) sádry
8. Ježíška na většině míst světa vytlačil z výsluní Santa
v různých podobách. V Bavorsku a Rakousku však
stále zůstávají u miminka v jesličkách. Jak mu říkají?
a) Jesu Christ
b) Baby Jesus
c) Christkind
9. Různé podoby Santů alias hodných dědečků s vousy
jsou známy po celém světě. Pamětníci jistě vzpomenou
na u nás kdysi mocně propagovaného Dědu Mráze, ve
Finsku zase naděluje obtloustlý stařík v červeném,
který žije v Laponsku. Jak se jmenuje?
a) Joulupukki
b) Juuleinen
c) Julikuki
I. ročník
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10. Když se vydáte na jedny české hory, můžete tam
s dětmi po celý rok absolvovat populární a zábavný
výlet nazvaný Ježíškova cesta. Co je to za hory?
a) Orlické hory
b) Jizerské hody
c) Krušné hory

Správné odpovědi: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6A, 7A, 8C, 9A, 10C
Zdroj: IDNES.cz: Ona DNES. [online]. 2012 [cit. 2013-08-26].
http://ona.idnes.cz/vanocni-kviz-c9x-/soutez_kviz.aspx?id=289
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Sudoku

9

2

7

4

8

3

4

8

6

5

7

3

5

3
9

6

9

6

5
9

5

1

1
5

4

2

7

4

1

6
8

6

4

3

5

9

7

Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané
předvyplněné tabulce. Tato tabulka je rozdělená na 9×9
polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3×3). K předem
vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby
platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z
devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až
devět. Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmí opakovat
v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci.
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Trénink paměti
Přiřaďte vlastní jména označená čísly k podstatným
jménům označeným písmeny tak, aby vznikla známá
ustálená slovní spojení.
1. Rubikova

A. seznamy

2. Morseova

B. jedenáctka

3. Cibulkovy

C. archa

4. Priessnitzův

D. šíp

5. Kosmova

E. akademie

6. Amorův

F. zdar

7. Strakova

G. kostka

8. Jidášovo

H. kronika

9. Petrův

I. abeceda

10. Noemova

J. dekrety

11. Benešovy

K. ucho

12. Klapzubova

L. obklad

Správné řešení: 1G, 2I, 3A, 4L, 5H, 6D, 7E, 8K, 9F, 10C, 11J, 12B
Zdroj: Sociální služby. Tábor: APSS ČR, 2013, roč. 15, 5/2013 KVĚTEN. ISSN 1803-7348.
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Toto vydání podpořily firmy Domino a Kubík

Zpravodaj vychází jako čtvrtletník SeniorCentra Skuteč
Příspěvky můžete zasílat na email: Bodlakova.Linda@scskutec.cz
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