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OHLÉDNUTÍ ZA ŘÍJNEM
Máme za sebou podzimní barevný měsíc říjen. Dávno pryč
jsou parná horka, a tak místo zmrzliny a studených nápojů
popíjíme teplý čaj a voňavou kávu.

¨

0000000000000000000000000
Poslechli jsme si klavírní koncert, relaxovali u
muzikoterapie, 0000000000000
měli jsme možnost přivítat pár návštěv,

které se přišly podívat na den otevřených dveří a přivítali je
sušenkami, které jsme sami s radostí upekli.
Závěr měsíce jsme jako vždy ukončili s našimi oslavenci u
narozeninového dortu, dobré kávy a příjemného vyprávění.
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VÝZNAMNÉ
DNY
V LISTOPADU
Česká
škola a stručná
historie
povinné školní
1. 11.

Svátek všech svatých

1. 11.

Světový den veganství

2. 11.

Památka zesnulých

3. 11.

Den bez pesticidů

5. 11.

Mezinárodní den romského jazyka

10. 11. Světový den vědy pro mír a rozvoj
11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů
13. 11. Mezinárodní den nevidomých
14. 11. Světový den diabetiků
14. 11. Den bez aut
15. 11. Den vězněných spisovatelů
16. 11. Mezinárodní den tolerance
17. 11. Mezinárodní den předčasně narozených dětí
17. 11. Mezinárodní den studentstva
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18. 11. Mezinárodní nekuřácký den
19. 11. Světový den toalet

19. 11. Světový den prevence týrání a zneužívání dětí
20. 11. Světový den chronické obstrukční plicní nemoci
20. 11. Den industrializace Afriky
20. 11. Světový den dětí
21. 11. Světový den televize
21. 11. Světový den pozdravů
21. 11. Mezinárodní den filozofie
25. 11. Mezinárodní den bez nákupů
28. 11. Mezinárodní den nekupování ničeho
29. 11. Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny

Stránka 4

Listopad
2018

ZRCADLO DOMOVA

Dušičky
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech
věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých
či lidově Dušičky, která připadá na 2. listopadu, je v
římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev
modlí za zemřelé. Liturgické obřady slouží v tento čas i Církev
československá husitská, která vzešla z prostředí katolického
modernismu po první světové válce.
Anglikánská církev slavení Dušiček zrušila, avšak někde byla
památka obnovena v rámci anglokatolického hnutí.
Protestantská reformace nebyla ve zrušení takto důsledná:
Martinu Lutherovi se její slavení v Sasku za jeho života
nepodařilo potlačit.
Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek
Všech svatých se slaví v dnech, kdy Keltové oslavovali konec
roku,[1] svátek Samhain, v noci z 31. října na 1. listopadu.
Samhain byl Kelty vnímán také jako doba, kdy se stírá
hranice mezi světem živých a mrtvých. 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. [2] 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.[2] Tradici svátku Samhain je svou
podstatou a znaky nejvíce věrná oslava halloween.
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Historickým předchůdcem křesťanských dušiček byly u
pohanských Slovanů ritualizované oslavy či hostiny, konané
přímo na nekropolích na počest zesnulých předků.[3]
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.[4]
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.[5]
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.[4] 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
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Dušiček pořádaly průvody na hřbitovy, zdobily se hroby a
konaly podobné zvyky.
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PRANOSTIKY
Pranostiky pro měsíc listopad
 Teplý říjen - studený listopad.
 Jaký listopad, takový březen.
 Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce
března roku budoucího.
 V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští
neúrody.
 Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
 Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj
polím prospěje.
 Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
 Padá-li první sníh, novembris, když země nebude
zmrzlá, velikou škodu osení učiní a je vyleží aneb osení
se pod sněhem paří a hnije. Ale jestli padne sníh, když
země nejprve zmrzne, jest osení užitečný, nebo ono
bezpečně v teple pod sněhem ve zmrznut
 Studený listopad - zelený leden.
 Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
 V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
 Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
 Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
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 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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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
Zámek Sychrov
První prosincový víkend patří na zámku Sychrov vánočním
trhům. Po oba dny se tu od 9 do 16 hodin otevřou stánky
s vánočním i dárkovým zbožím a občerstvením. Vystoupí
také divadlo Studna a folklórní soubory Horačky a Šafrán.
V sobotu 1. prosince se od 17 hodin můžete setkat s Petrem
Urbanem na Čaji o páté. Známý kreslíř a humorista bude
vyprávět nejenom o tom, kde bere inspiraci ke svým vtipům,
ale i o svých sportovních úspěších či o vztahu k hradům
a zámkům.

Ve středu 26. prosince zazpívá v zámecké galerii Eva
Pilarová. Vánoční koncert začne v 16 hodin. Lístky jsou již
v předprodeji na pokladně zámku.
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Od 27. prosince až do 6. ledna budou na Sychrově probíhat
prohlídky s vánočním dárkem. Zámek bude vánočně
vyzdoben a průvodci budou vyprávět o vánočních
zvyklostech. Návštěvníci se mohou také těšit na dobové
betlémy a řadu vánočních stromečků s originálními
ozdobami dle původních vzorů. Prohlídky budou probíhat
vždy od 10:30, 11:30, 13:00 a 14:00 hodin.
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OSLAVENCI V LISTOPADU
Marie Raždíková
Ivanka Berková
Václav Kožený
Gerlinde Kučabová
Marie Kordová
Miluše Štubniaková
Hana Ulrychová
Janka Karvayová
Věnceslava Vlasáková

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
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NOVÍ OBYVATELÉ
NAŠEHO DOMOVA
Jaroslava Musilová

08. říjen

Miluše Stránská

09. říjen

Miluše Svobodová

10. říjen

Stanislav Hynek

11. říjen

Marie Paldusová

15. říjen

Jaroslav Franc

18. říjen

Hana Klučilová

30. říjen

Přejeme příjemný pobyt!
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Zdeňka Poborská
Václav Auersvald
Marie Paldusová

Čest jejich památce!
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CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU ?
06.11. koncert – k výročí 100 let republiky
 14:00 - jídelna
13.11. koncert – komorní smyčcové trio
 10:00 - jídelna
20.11. muzikorelaxace
 13:30 - tělocvična
27.11. kavárnička
 13:30 – vestibul
28. 11. vystoupení pana Karla Šedivého
 Hašlerovy písně
 13:30 - ergodílna
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PROCVIČME SI MOZEK
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Uhádni osobnost
1. je to žena
2. narodila se v roce 1940 v Praze
3. v 1958 byla vyhlášena Domácí herečkou roku
4. mezi její životní partnery patřil Miloš Forman
5. má dceru Terezu
6. její dcera je herečkou
7. hrála ve filmu Kdyby tisíc klarinetů
Kdo to je?
Naše hledaná osobnost je Jana Brejchová

Logické hádanky
Kdo se živí zuby druhých?
Zubař
Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají
pouze dva mokré vlasy, jak to?
Třetí je plešatý
V každé minutě je to jednou a v momentě dvakrát?
Písmeno M
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RECEPT NA MĚSÍC ŘÍJEN
Zelňáky se škvarky
Ingredience





600 g hladká mouka
500 g kysané zelí
80 g sádlo
200 g škvarky
podle chuti





sůl
mletý kmín
mletý černý pepř

Postup přípravy

Ze zelí vymačkáme kyselý nálev a překrájíme je na menší
nudličky. Sádlo rozpustíme.
Mouku prosejeme na vál, přidáme zelí, rozpuštěné sádlo,
škvarky, pepř, kmín, sůl podle chuti a vypracujeme tužší
těsto.
Z těsta vyválíme plát, ze kterého vykrajujeme čtverečky.
Plech vymastíme. Vykrájené zelňáky se škvarky klademe na
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připravený plech. Troubu předehřejeme na 180 °C a
zelňáky pečeme v předehřáté troubě dozlatova.

Upečené zlatavé zelňáky se škvarky podáváme horké. Hodí
se jako příloha k masu nebo samostatné jídlo.
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