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Zámecké listy

Vánoce – historie a symboly Vánoc
Vánoce a jejich historie a původ
Vánoce mají svůj původ ještě v pohanské době, kdy byli lidé těsně spjati
s přírodou a uctívali Slunce jako životodárnou sílu. Slavilo se probuzení Slunce
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na jaře, uctívala se největší síla Slunce v létě a významný svátek byl také v zimě,
kdy Slunce pozbylo svoji sílu, ale lidé věřili v jeho znovuzrození. To bylo v
období zimního slunovratu kolem 21.prosince, kdy se začíná prodlužovat den,
přibývá světla a tepla a narozené Slunce získává sílu. Rané křesťanství se snažilo
tyto pohanské zvyky vymítit, proto soustředilo své svátky do významných
pohanských oslav. Do této doby také křesťané zasadili narození Ježíše.
O narození Ježíše
O Ježíši a jeho životě se toho nejvíce dočtete v Bibli, ve které je sepsáno
křesťanské učení. Římskou říší utlačovaný židovský národ věřil v lepší časy,
jejichž předzvěstí mělo být narození Mesiáše (mešiach – ten, který je očekáván
nebo také Kristus – posvěcený). Měl se jmenovat Ježíš. Bůh vyslal anděla
Gabriela k panně jménem Maria, zasnoubené s Josefem z rodu Davidova. Řekl jí,
že na ni sestoupí Duch svatý a ona počne syna, který bude také svatý a dá mu
jméno Ježíš. Marie porodila Ježíše v městě Betlémě, kam se vydali s Josefem kvůli
sčítání lidu a protože nebylo jinde místo, uložila jej do jeslí.
VÁNOČNÍ SVÁTKY
24.prosinec – Štědrý den
23.prosince končí Advent a začínají vánoční svátky. 24. prosince je Štědrý den a
slaví se narození Adama a Evy, prvních lidí, které stvořil Bůh. Narození Ježíše se
slaví až o den později. Večerní nadílka je s tímto dnem spojena již od 14.století a
symbolizuje z hlubšího pohledu štědrost Boha Otce.
25. prosinec – Hod boží vánoční
Slaví se narození Ježíše v Betlémě. Slaví se Půlnoční mší. V tento den se sloužili
ještě dvě mše – Jitřní (za svítání) a Velká (dopoledne). V tento den se oslavuje a
hoduje, schází se rodina, rozjímá se.. Nesmí se pracovat.
26.prosinec – Svatý Štěpán
Den je zasvěcený Svatému Štěpánovi, mučedníkovi, který hlásal příchod Ježíše a
byl za to židy ukamenován. Tradicí jsou obchůzky koledníků.
27.prosinec – Svatý Jan Evangelista
Dříve se slavil i tento den, který byl zasvěcen apoštolovi, jenž se staral o Marii
(Ježíšovu matky) v době po jeho smrti. Nepřátelé ho nenáviděli tak, že ho hodili
do kotle s vřelým olejem, ale jelikož byl pod Boží ochranou, tak mu horký olej ani
otrávené víno neublížilo.
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28.prosinec – Svátek Mláďátek
Tento vánoční svátek se nyní připomíná již jen při mších v kostelech. Mláďátka
jsou Betlémské děti, které dal vyvraždit král Herodes, když marně hledal
v Betlémě narozeného Ježíše a jeho rodiče.
SYMBOLY VÁNOC, DEKORACE VÁNOCE
Betlém
Místo, kde přišel na svět Ježíš. Tradice stavění betlémů je starší než zdobení
stromečku. Založil
ji František z Assisi,
kdy v roce 1223
při oslavě narození
Krista
postavil
v jeskyni živé jesle
se zvířaty a lidmi.
Tato
tradce
se
rozšířila do celého
světa. V r ůzných
krajích se stavěly
jiné
betlémy,
nejčastěji
se
usazovaly
do
kostela,
kolem
18.století se ujaly
také
v domácnostech
šlechty a nakonec
pronikly i mezi
venkovský lid. Jako materiál se používalo dřevo, papír, těsto, kukuřičné listy,
vosk, sádra, hlína.. Těžištěm betlému byly jesličky s děťátkem Panna Marie, svatý
Josef, vůl, a osel. Kolem byli pastýři, ovečky, Tři králové a další postavy ze života.
Vánoční strom
Přesný důvod použití jehličnatého stromu jako vánočního symbolu není přesně
znám. Snad je to proto, že strom spojuje všechny
tři
části světa. Svými kořeny zasahuje do země
(Peklo), kmen symbolizuje materiální svět
(Očistec) a větvě sahají do nebe (Nebesa).
Jehličnany jsou věčně zelené, tedy symbol věčného
života. Do Čech se tradice zdobení vánočního
stromu dostala v 19.století z Německa. Zdobení
stromečku záviselo na krajových zvyklostech a na
sociálním postavení dané rodiny. Na výrobu ozdob
se
používali pouze přírodní materiály v podobě
ořechových skořápek, zrní, kukuřice, koření,
sláma, kukuřičné listy a ústřižky textilu. Na strom
se
zavěšovaly jablíčka, v mouce obalené ořechy a
šišky, z papíru se vyráběly hvězdy, řetězy a různé
květy. Na stromek se věšelo také různé vánoční
3

cukroví, pečivo, perníčky, figurky a preclíčky, barvený cukr, křížaly. Všechny
ozdůbky se věsili na tenkou červenou stužku. Skleněné baňky se objevili až
koncem 19.století jako výrobky českých sklářů. Výhradně českou vánoční
ozdobou jsou čokoládové figurky. Rozsvěcení vánočního stromu připomíná
pohanskou oslavu návratu Slunce (slunovrat), křesťanská filozofie však hovoří o
světle, teple a lásce v našich srdcích.
TIP z lunárního kalendáře: chcete, aby vám vánoční stromeček dlouho
vydržela a neopadal příliš brzy? Uřízněte je 3 dny před jedenáctým úplňkem
roku a do Vánoc je skladujte v chladu.
Jmelí a Vánoce
Jmelí k Vánocům neodmyslitelně patří.
Bylo kdysi součástí i pohanských obřadů, je
mu přisuzována magická moc a je
opředeno řadou pověr. Není divu, vždyť
jmelí roste vysoko na stromech, které
opadají, avšak ono zůstává stále zelené.
Dozrává v zimě, kdy nedozrává téměř nic a
jeho plody vypadají jako perly. Po utrhnutí
jmelí časem zežloutne a připomíná tak
slunce a jeho životodárnou sílu. Jmelí
zavěšené v domě přináší dovnitř štěstí a
lásku, ochraňuje proti čarodějnicím a zlým
duchům. Ochraňuje proti ohni. Čím více má
bobulek, tím více štěstí přináší svému
majiteli. Jeho kouzelná moc se zvyšuje, pokud je jmelí darováno, ne zakoupeno.
Podle starých Keltů jmelí přináší plodnost, od nich tedy přišel zvyk líbat se pod
zavěšeným jmelím. Lidé věřili, že jmelí má moc vyvolat a udržet vztah muže a
ženy pohromadě díky svým lepivým kuličkám.
Ryba a Vánoce
Narození Ježíše se datuje do období, kdy právě končil Věk Ryb, proto je s Ježíšem
tento symbol spjatý. V našich zemích je od 19.století ryba součástí štědrovečerní
hostiny. Je považována za postní jídlo. Při kuchání ryby si schovejte pár šupinek
do peněženky, aby se vás držely v příštím roce peníze.
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Zvon a Vánoce
Jejich hlas je prý prostředníkem mezi Bohem a lidmi a povznáší lidskou duši k
Bohu. Každý zvon má svoje „srdce“, které když se rozezvučí, hlásá příchod
naděje a radosti.
Dárky na Vánoce
Nadělování dárků o Vánocích má svůj
původ již v legendě o narození Ježíška. I
jemu lidé nosili vše, co zrovna měli, aby
pomohli Svaté rodině. Smyslem vánočního
obdarovávání by měla být radost nejen
z toho, že dárky dostáváme, ale především
z toho, že je darujeme. Jde o projev přízně,
úcty a lásky a o snahu připravit blízkým
krásné překvapení. O tom, kdo dárky balí a
dává, my dospělí víme své. Děti však věří
v kouzelný a nadpřirozený svět, ve kterém existují bytosti, které dovedou splnit
každé přáni. V každé zemi je tato vánoční bytost jiná, všude je ale mužského
rodu. Ježíšek naděluje dárky v Čechách a na Slovensku, ale také
např.v Rumunsku, Rakousku, Chorvatsku i v Itálii.
Cukroví na Vánoce, vánoční pečivo
Jaké by to byly Vánoce bez vánočního cukroví? Tento zvyk je až z konce
19.století. Podle něj by na stole mělo být sedm nebo třináct druhů vánočního
cukroví. U chudších lidí tvořily vánoční cukroví i obyčejnější druhy pečiva, jako
vdolky, koláče, buchtičky, záviny a samozřejmě perník. Nejvýznamnější vánoční
pečivo je Vánočka, o které jsou zmínky již ze 16.století a váže se k ní hodně
pověr. Vánočka se pletla z devíti pramenů, přičemž čtyři spodní znamenaly
slunce, vodu, vzduch a zemi. Tři prameny uprostřed symbolizovaly rozum, cit a
vůli a vrchní dva prameny představovaly lásku a moudrost. Při pečení vánočky si
hospodyně měla vzít bílou zástěru, a šátek a při hnětení těsta nesměla s nikým
hovořit. Při kynutí těsta měla skákat hodně vysoko, snad proto, aby těsto
nadskočilo. Někde se do Vánočky zapékala mince a kdo ji našel, zajistil si tím
zdraví a hojnost na další rok. Pokud se vánočka při pečení natrhla nebo připálila,
nevěstilo to nic dobrého.
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Plánované akce na měsíc prosinec

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Vánoční úklid, výzdoba nákupy vánočních dárků
 Vánoční trhy
 Oslava Mikuláše
 Oslava Vánoc a Nového roku
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Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 Adventní koncert z děl českých mistrů
 Mikulášská besídka
 Příjemně strávené odpoledne se psem za doprovodu pí. Havlínové
 Vánoční festival „Nesem Vám Vánoce“- vystoupení uživatelů
 Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
 Vánoční besídka
 Oslava vánočních svátků
 Silvestrovská oslava, přivítání Nového roku 2013
 Výlet do Vraného, návštěva kamarádů
 Výlet do Slaného - spojen s vánočními nákupy na vánočních trzích
 Plnění Individuálních plánů
 Návštěva příbuzných
 Oslava svátků a narozenin
 Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně
 Upevňování sociálních dovedností, příprava na vánoční svátky, pečení
cukroví

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY a DENNÍ STACIONÁŘ PRO
SENIORY““
 Felinoterapie
 6. 12. 2012 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Čína – císařské paláce
 11. 12. 2012 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Advent
 18. 12. 2012 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Vánoce
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 4. 12. 2012 od 13:00h. jídelna NP – Mikulášská besídka
 10. 12. 2012 od 14:00h. jídelna NP – Předání sponzorského daru OS Devět
životů
 13. 12. 2012 od 13:30h. jídelna NP – Vánoční besídka ZŠ Smečno
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Naše akce v listopadu

Akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍ

Vánoční kuželkový turnaj

Jak již bývá zvykem, dostalo se nám pozvání na vánoční turnaj v kuželkách, a
to pro mužská družstva.
Turnaj pořádal Domov „ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA.“ Vzhledem k té skutečnosti, že
naši uživatelé na turnaj jezdí velice rádi, nic nebránilo pro přijetí pozvání.
V rámci dílčího zápolení se střetlo celkem jedenáct šestičlenných týmů. Turnaj
byl nastaven na sedmadvacet hodů každého hráče. Naše družstvo celkem získalo
442 bodů a tím se dostalo na šestou pozici.
Posléze se přistoupilo k vyhodnocení, předávání diplomů a medailí. Byl to
nezapomenutelný zážitek pro všechny přítomné. A co z toho vyplývá? Těšíme se
na další „jarní“ pozvání!
Za poskytovanou službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením
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Akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“

Slavnost světla – rozsvícení vánočního stromu

V pátek 30. listopadu jsme se vydali s 3.oddělením v čele s paní Gallovou na
rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby města Slaného. Se zapálenými
loučemi a rozsvícenými lampiony se prošlo historickým středem města zpět na
náměstí, kde nás přivítal starosta města a Slánský žesťový soubor. Po fanfárách a
krátké promluvě starosty se rozsvítil vánoční strom se světelnou výzdobou
města. Další předvánoční chvíle na slánském náměstí nám zpříjemnilo
vystoupení Pěveckého sboru Světlušky ze 3. základní školy ve Slaném pod
vedením Naďi Drudíkové a Lenky Hamplové.
Za poskytovanou službu
Domov pro seniory
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Výročí
Henzlová Hedvika – 87 let
Janoušková Jaruška – 82 let
Jelínková Blažena – 84 let
John Oldřich – 76 let
Král Zdeněk – 55 let
Králová Anna – 68 let
Lišková Miloslava – 89 let
Majerová Eva – 74 let
Pražáková Dagmar – 82 let
MUDr. Sekerová Helena – 88 let
Schořálek Jiří – 66 let
Svoboda Vladimír – 64 let
Vašírovská Eva – 85 let
Vernerová Anna 87 let
Heřmánková Dagmar 53 let
Hofmanová Jiřina 61 let
Kovaříková Marie – 62 let
Šatinský Jiří – 51 let
Klin Jiří – 61 let
Klenerová Eva – 60 let
Linhartová Věra – 40 let
Nesvorná Bohumila – 57 let
Straňáková Gabriela – 66 let
Šiftová Marie – 53 let
Šimonová Jana – 49 let
Šlajchrtová Božena – 48 let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!

11

Blíží se čas vánočních svátků
svátků a vstupu do nového roku 2013.
2013.
Domov Pod Lipami Smečno chce svým vánočním přáním přispět
k radostnému prožití svátečních dnů.
Z celého srdce Vám přejeme, aby tento sváteční čas byl naplněn
klidem, radostí a pohodou.
RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOC A ROK NAPLNĚNÝ
POHODOU,
POHODOU, ZDRAVÍM A RADOSTÍ ZE ŽIVOTA
přeje Vedení Domova
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