Listopad 2016

13. ročník, č. 11

pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely
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Vážení a milí čtenáři,
A máme tady měsíc listopad. Padající listí, sychravé
počasí a zamračená obloha Vám jistě nezkazí
jedenáctý měsíc letošního roku. A právě v tomto
počasí bychom měli přemoci slabost či nedostatek
vitamínů z čerstvého ovoce a dbát na své zdraví a
dodržování pitného režimu. Každý by měl mít alespoň
trochu dobré nálady na skladě. Počasí v měsíci
listopad jsou typické mlhy, proměnlivá oblačnost a
proudění chladnějšího vzduchu.
Pranostiky na měsíc listopad:
Teplý říjen - studený listopad.
V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat
komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale
dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
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Společenská rubrika
Narozeniny v listopadu oslavuje:
paní Anna Marešová
paní Adolfa Haladová
paní Květa Svobodová
pan Václav Šťastný
pan Václav Hynek
paní Eva Vodrážková
paní Ing. Eva Hanišová
pan Jiří Šlégl

Svátek v listopadu oslavuje:
9.11. paní Alžběta Kuchař ová

Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a
životní pohodu.
Srdečně zveme oslavence a samozřejmě i všechny ostatní
klienty na Kavárnu, kde vše společně oslavíme.
Dne 8.11. 2016 od 13.30. hodin v jídelně v přízemí
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Kulturní a společenské akce na měsíc listopad
3.11. Návštěva pejska Barnyho
8.11. Kavárna – párty nejen pro všechny oslavence
9.11. Návštěva pejsků Albínky a Rexíka
10.11. setkání s panem farářem
11.11. Aktivizace s Naďou Vereckou
14.11. Pedikůra
15.11. Výplata kapesného – důchody
16.11. Kadeřnice
17.11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
24.11. Návštěva pejska Barnyho
25.11. Aktivizace s Naďou Vereckou
29.11. Tvoření s dětmi z MŠ Želivec od 10.00 hodin
29.11. Beseda s klienty od 13.30 hodin na hale
II. patra
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Dušičky
Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech svatých se
slaví v dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku, svátek Samhain, v noci z 31.
října na 1. listopadu. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na
zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Může dojít k setkávání živých a
mrtvých, světlem živí ukazují cestu mrtvým. Tradice v tento den zapalovat ohně
a svíčky pochází od Keltů i Slovanů, kteří věřili, že oheň očišťuje a světlo
pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy. Tradici svátku Samhain je
svou podstatou a znaky nejvíce věrná oslava halloween.
S ohledem na fakt, že Keltové a poté Slované osídlili Střední Evropu a jejich
kultury se zde prolínaly, je předpokládáno, že se svátek Samhain slavil i na
území ČR a byl s nástupem křesťanství nahrazen svátkem Všech svatých v
termínu a Dušičkami ve smyslu oslavy, jako svátek, kdy se vzpomíná na
zesnulé.
Svátek Všech svatých je přesto někdy považován za oslavu, která počíná
vysvěcením původně antického chrámu Pantheonu v Římě v roce 609 jako
vzpomínka na zemřelé, kteří dosáhli věčné blaženosti.
Dušičky se slaví od 10. století. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998
clunyjský opat Odilo († 1048), který se takto snažil čelit přetrvávajícím
pohanským obřadům. Podle dostupných zdrojů je katolickým svátkem slaveným
2. listopadu od 12. století jako vzpomínka na mrtvé, svátek Dušičky (vzpomínka
na duše v očistci), Vzpomínka na všechny věrné zesnulé.[3] Ve 13. století se
tento zvyk rozšířil po celé západní církvi. V Aragonii začali kněží slavit v ten
den tři mše za zemřelé; tento zvyk potvrdil papež Benedikt XIV. (1748) a
rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V
roce 1915 Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev od první světové
války, kdy zahynulo velké množství lidí. V této době se na svátek Dušiček
uspořádávaly průvody na hřbitovy, zdobily se hroby a konaly podobné zvyky.
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit
hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má
symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem
nekončí.
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Mezi řadu lidových pověr a zvyků rozšířených v Česku patřila víra, že prý duše
jednou za rok, v předvečer Dušiček duše vystupují z Očistce, aby si odpočinuly
od útrap. Blízcí hříšníků proto podle dostupných informací naplnili lampu na
olej máslem, aby si duše mohly potřít spáleniny. Večer se příbuzní nebo přátelé
napili studeného mléka (nebo se jím postříkali), aby se duše tak ochladily.
Bývá zvykem, že se na hřbitovech konají v hřbitovních kaplích, kostelech či jen
u hlavního hřbitovního kříže bohoslužby slova či mše svaté. Na Dušičky má
také kněz povoleno stejně tak jako při pohřbech a zádušních mších nosit černé
roucho (na hřbitovech většinou pluviál), ve kterém kněz prochází spolu s
věřícími hřbitov a kropí svěcenou vodou hroby.
Památka zesnulých se slaví den po slavnosti Všech svatých 1. listopadu. Věřící
římskokatolického vyznání slaví Dušičky jako Svátek věrných zesnulých
(Vzpomínka na věrné zemřelé), tedy zesnulých, kteří zemřeli jako osoby
římskokatolického vyznání a byly pokřtěným katolíkem, členem církve. Jde zde
tedy o společnou slavnost k oslavě osob, které již vstoupily do nebe.
V České republice je vzpomínka na všechny zesnulé vedle Vánoc největším
svátkem, který oslavují vzpomínkou, květinovým darem, zapálením svíčky,
nejen křesťané, ale i mnozí nevěřící (ateisté). V anglosaských zemích je oslava
památky zesnulých spojena s veselicí s názvem Halloween.
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici vzpomínka na mrtvé je
součástí každého slavení eucharistie. Zapálení svíčky je symbolickým aktem
vztaženým k vzpomínce a věčnému životu. Často bývá svíčka zapálena a při
odchodu zhasnuta z bezpečnostních důvodů.
Při výzdobě hrobů a vzpomínkových míst v zemích s křesťanskou tradicí bývají
v tomto období použity umělé a sušené květiny aranžované ve formě smuteční
vazby. Důvodem je chladno nebo mrazíky obvyklé v tomto období, které
způsobí, že živé květiny často zčernají než je věřící či ateisté, položí na hrob
jako symbol vzpomínky nebo poděkování. Takové, vkusně aranžované květiny
umělé nebo sušené, vydrží podstatně déle, což je velmi vhodné i z
ekonomických důvodů. V letech, kdy je teplo, pokládají věřící i ateisté na hroby
řezané živé květiny, nebo chryzantémy v květináčích.
Jako květinový dar se dávají věnce, kytice, květinami vypichované misky, srdce,
málo často kříže aranžované z květin. Aranžmá, jeho cena, velikost, barva a styl
se řídí vkusem a jinými možnostmi dárce, někdy, zejména u sociálně výše
postavených a veřejných osob, společenskými zvyky a předpisy.
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NOVINKY
Vláda schválila nová pravidla, podle kterých bude počítaná
valorizace důchodů v roce 2017. Od ledna tak vzroste
průměrný důchod o 2,7% (v loňském roce to bylo o 1,7%)
Dne 8.11.2016 byl v Americe zvolen nový prezident –
Donald Trump
Donald John Trump (* 14. června 1946 New York) je americký republikánský
politik, podnikatel, spisovatel a zvolený 45. prezident Spojených států
amerických,[3] jehož inaugurace do úřadu je naplánována na 20. ledna 2017.
Kandidaturu do amerických prezidentských voleb 2016 za Republikánskou
stranu formálně oznámil 16. června 2015 a po vítězných primárkách získal
nominaci na úřad prezidenta USA během červencového stranického sjezdu
v Clevelandu. Ve volbách dne 8. listopadu 2016 získal nejméně 290 hlasů
volitelů (oproti potřebnému počtu 270) a porazil tak svou hlavní soupeřku,
demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou.
Doposud působí jako předseda a generální ředitel společnosti The Trump
Organization, která se zabývá obchodováním s nemovitostmi. Provozuje také
mnoho hotelů, kasin a golfových hřišť po celém světě. Díky své reality show
The Apprentice (Učeň) na stanici NBC se stal i mediálně známým.
Narodil se v newyorském Queensu jako čtvrté z pěti dětí. Jeho rodiči byli
Frederick Trump (11. října 1905, New York – 25. června 1999) a Mary A.
MacLeod (10. května 1912, Skotsko – 7. srpna 2000). Jeho prarodiče z otcovy
strany byli němečtí emigranti, kteří se přistěhovali do Spojených států v roce
1885.
Mladý Trump studoval na Kew-Forest School ve Forest Hills, v newyorské
městské části Queens. Kvůli problémům při studiu jej rodiče ve třinácti letech
poslali na vojenskou akademii (New York Military Academy). Tam získal
akademické vzdělání a také hrál v týmech amerického fotbalu a basketbalu. Od
basketbalového trenéra dostal v roce 1964 cenu Coach's Award. Poté studoval
dva roky na Fordham University, pak přestoupil na Wharton School patřící
k Pensylvánské univerzitě. Po absolvování bakalářského studia v oboru
ekonomie a finančnictví nastoupil v roce 1968 do otcovy firmy Trump
Organization.
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Posvícení
Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. Dostavba kostela byla pro
obec mimořádná událost, protože jeho stavbě obyvatelé obvykle věnovali
mnoho práce a dle možností i peněz. Církev sama kostely zpravidla nestavěla,
ale po dokončení kostel převzala a starala se (a stará) o jeho provoz i údržbu,
včetně přípravy a přidělování duchovních jednotlivým farnostem pro službu
církvi a Bohu. Výroční slavnost posvěcení kostela se také často označuje jako
výroční pouť či prostě pouť – tento název se přenesl i na zábavu, která takovou
oslavu doprovázela, a rozšířil se i na zábavní parky, které ztratily či nikdy
neměly náboženskou souvislost. Po dokončení stavby nemohl být kostel hned
použit pro bohoslužby. Nejprve se musel slavnostním způsobem vyjmout ze
světské sféry a posvěcením jej slavnostně vyčlenit pro služby Bohu.
Posvícení se původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela, které je
označováno termínem dedicatio. Výročí posvěcení chrámu bývala vždy velmi
slavnostně připomínána. Jejich průběh byl podobný jako průběh oslavy svátku
patrona chrámu (svatého, kterému je kostel zasvěcen), patrocinia. V průběhu let
se tyto zvyky ustálily a někde dokonce splývají pojmy pouť a posvícení. U
některých kostelů, zejména farních, se slavilo v jinou dobu dedicatio a v jinou
patrocinium.
Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, místní speciality
(hnětynka), taneční zábavy a průvody s maskami. V některých regionech při této
slavnosti figurují i zvířata jako beran, houser, kačer nebo kohout, která bývala
dříve nezřídka zabita (stínání kohouta nebo berana).
Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král
Šalomoun. Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a tudíž nepracovních dnů
v rámci císařství nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení
třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla; odtud se odvozuje také často
používaný termín Havelské posvícení, nebo také císařské posvícení nebo hody..
V nové době v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, se drží dále
tzv. císařského posvícení, jinak přešli k oslavám na den známého data. V roce
1918, při vzniku naší republiky, silně ožila tradice svatováclavská, proto v
některých vsích si zavedli hody svatováclavské. A je zajímavé, že se tak stalo i v
několika německých vsích v sudetském území. V dnešní době se však stále více
stává, že se vesničané sami mezi sebou dohodnou, kdy si posvícení udělají, a tak
ho mohou mít každý rok v jiném datu.
Na Moravě, například na Slovácku, se posvícení říká hody a celý svátek
organizuje tzv. stárek a stárka, tj. zvolený mládenec a dívka (od "starší
(tovaryš)"). Na Horácku nebo Brněnsku se používají názvy stárek, stárková,
místy k nim přistupují i mládek a mládková.

-7-

CO TO TAM ŠUPOCE
Co to tam šupoce
za tú stodolú,
šohajovi koně,
šohajovi koně,
šohajovi koně
vody nemajú.
Nemajú voděnky,
chtělo sa jim pít,
mosela šenkérka,
mosela šenkérka,
mosela šenkérka
pro vínečko jít.
Špatný si synečku,
špatný hospodář,
že svojim koníčkom,
že svojim koníčkom,
že svojim koníčkom
vody nepodáš.
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