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OHLÉDNUTÍ ZA PROSINECEM
¨

Listopad nám přinesl nejen mrazivé počasí, ale i veliké
přípravy na Vánoce. Pravda, trochu nám to komplikuje
rekonstrukce, která teď u nás v domově probíhá, ale i tak
máme vánoční náladu. Těšíme se, až bude vše hotové a my
si posedíme u vánočního svařáku a ochutnáme cukroví,
které jsme napekli.
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Koncertem jsme oslavili výročí 100 let republiky, a protože
hudby není nikdy dost, poslechli jsme si vystoupení
komorního smyčcového tria.
Sešli jsme se v kavárničce u dobré kávy, zákusku a sklenky
vína.
S panem Karlem Šedivým jsme prošli „Starou Prahu“
v podobě Hašlerových písní.
A na závěr měsíce jsme jako vždy poblahopřáli našim
oslavencům.
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DNY povinné
V LEDNU
ČeskáVÝZNAMNÉ
škola a stručná historie
školní
6.1. Tři Králové
12.1. Světový den manželství
27.1 Mezinárodní den památky obětí Holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti
28.1 Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce
28.1. Den ochrany osobních údajů
31.1. Světový den pomoci malomocným
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Tři Králové
Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako
Tři králové, jsou postavy z Matoušova
evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho
narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato,
kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a
jejich jména, nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla
až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje
nevyskytují.
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, které zastupují mudrcové z daleka.

Pozdější tradice
Podle legendy byli tři mudrci či mágové z bible pohané,
hvězdopravci zřejmě z Persie, babylonští kněží kultu
Zarathustry. Jejich znalost pohybů hvězd a pozornost vůči
nim je spojována s proroctvím z knihy Numeri, kde Bileám
předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový král
Izraele
Stránka 5

Leden
2019

ZRCADLO DOMOVA

V evangelním příběhu samotném není řeč ani o králích, ani
o jejich počtu. Poprvé se o třech mudrcích zmiňuje církevní
spisovatel Órigenés na počátku 3. století, který počet tří
zřejmě vyvozuje z počtu darů, které Ježíši přinášejí.
Označení králové se pak objevuje až v 6. století u sv.
Caesaria z Arles (pravděpodobně podle zmínky v 72.
žalmu). Počet mudrců však v jednotlivých výkladech kolísal
od počtu dvou až čtyř v západní církvi a po dvanáct ve
východní. Jmen Kašpar, Melichar a Baltazar se jim dostává
zřejmě až v lidových vyprávěních v 7. století, jsou napsána
také na fresce v Raveně datované po roce 560 po Kristu.
Prvním, u koho se tato jména spolehlivě objevují, je kancléř
pařížské Sorbonny ve 12. století, Petr Comestor.
Středověk je také obdobím, kdy byly těmto jménům
přiřazeny jednotlivé dary. Tyto tři dary měly také
představovat veškerou hmotu, neboť zastupují veškerá v té
době známá skupenství. Jednotliví králové pak podle
různých výkladů představují všechna období lidského
života; na scénách klanění Tří králů je jeden z nich
zobrazován jako mladík, druhý jako muž a poslední jako
stařec.
Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni, avšak jsou
uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků. Ostatky svatých
Tří králů podle legendy nalezla svatá Helena, která je
přivezla do Konstantinopole a později byly jejím synem
Konstantinem darovány milánskému biskupovi Eustorgiu,
rodáku z Konstantinopole. Po dobytí Milána roku 1158
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císařem Fridrichem Barbarossou kolínský arcibiskup Rainald
z Dasselu převezl tyto ostatky do Kolína nad Rýnem, kde je
uložil do chrámového pokladu kostela sv. Petra. Ostatky Tří
králů se staly místem úcty mnoha poutníků, jeden z
významných zlatotepců Mikuláš z Verdunu pro ně zhotovil
relikviář ze vzácných materiálů. Od roku 1948 je tento
relikviář umístěn v centrální gotické lodi před hlavním
oltářem kolínského dómu.
K † M † B † a příslušný rok
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna)
píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K †
M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M
† B ) jako formule požehnání. Původní text zní Christus
mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus
požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí
křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější
Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy
znaménka „plus“ mezi iniciálami.
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PRANOSTIKY
Pranostiky pro měsíc leden
 V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
 Leden jasný, roček krásný.
 Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a
obzvláště když poslední větrové přitom bouří, tehdy
panují rozličné nemoce
 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
 Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu
 Leden studený, duben zelený.
 Když není konec ledna studený, únor to dvakrát
nahradí.
 Lednový déšť z pecnu odkrajuje
 Lednová zima i na peci je znát.
 Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
 Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
 Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
 Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva
poroste.
 Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší.
Holomrazy - úrody vrazi.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
Novoroční výstup na Štěpánku
Tradiční novoroční výstup na rozhlednu Štěpánka a
jejího mladšího brášku Maják Járy Cimrmana v
Příchovicích se konal v úterý 1. ledna 2019. Na
Štěpánku se letos šlo už po dvacátésedmé. Mnoho lidí
si nenechalo ujít tuto cestu a kochali se krásnými
výhledy do okolí.

Přivítat nový rok 2019 jsme mohli i na rozhledně Maják v
Příchovicích
Muzeum a maják Járy Cimrmana
v Příchovicích zval k výstupu na
maják, kde jsme mohli od 10 do 17
hodin přivítat nový rok 2019.
Rozhlédnout se, podívat na obzor
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krajiny Jizerských hor i nového roku. V přilehlé restauraci U
Čápa jsme si s přáteli připili na zdraví místním pivem. Pan
sládek také tentokrát připravil novoroční speciál. V pokladně
muzea byla v prodeji novoroční placka 2019.
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OSLAVENCI V LEDNU
Jana Riegerová
Václav Sláma
Marie Godlová
Jindřiška Koťátková
Miluše Stránská
Miluše Svobodová
Marie Jirásková
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NOVÍ OBYVATELÉ
NAŠEHO DOMOVA
Libuše Morávková
Valentina Řeháková
Josef Bašťovanský
Jiřina Stejskalová
Jan Tumajer

Přejeme příjemný pobyt!
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Jindřiška Ruščáková
Evžena Kofránková
Věra Knapová
Helena Hnídková
Jarmila Chvalinová

Čest jejich památce!
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CO NÁS ČEKÁ V LEDNU
21. 01. 2019 - kavárnička

PROCVIČME SI MOZEK
Bludiště
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RECEPT NA MĚSÍC LEDEN
Čočkový salát
Ingredience
2 ks cibule
3-4 stroužky česneku
250 g čočka
2 polévkové lžíce hořčice plnotučná
1 ks Majolka® malá
1 ks pórek
1 ks paprika červená lusk
1 ks kuřecí prsíčko
1 ks varný sáček rýže
sůl
pepř dle chuti
Postup přípravy
1. Čočku den před výrobou salátu namočíme a pak uvaříme
tak akorát (nesmí býti jak bláto), scedíme a necháme
vychladnout.
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2. Zeleninu nakrájíme na přiměřené kousky.

3. Česnek prolisujeme a spolu se zeleninou, čočkou, uvařenou
rýží dáme do mísy.
4. Ochutíme pepřem a solí.
5. Přidáme majolku s hořčicí a opatrně promícháme,
popřípadě dochutíme.
6. Mezitím jsme si připravili kuřecí maso na nudličky, které
jsme buď povařili či orestovali.
7. Necháme mírně vychladnout a pak vmícháme do salátu.
Dobrou chuť 
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