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Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,

Slovo úvodem

STRANA 2

rok se s rokem sešel a opět tu máme podzim. Pro

melancholiky nejkrásnější období v roce. Podzim –

koncert barev, poletující pavučiny, vůně dýmu z pálení

shrabaného listí, sklízení ovoce, pečení švestkového

koláče s drobenkou, šípkové keře podél polní cesty,

spadané kaštany a žaludy, ze kterých děti vyrábějí

zvířátka. Podzim života, podzim mého mládí… Zlatavé

paprsky slunce, které už nepálí, ale šimrají na tváři.

Vzpomínka na ty, co byli součástí našeho života. 

Co vše se vybaví vám, milí čtenáři?

Váš tým ergoterapie
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Ohlédnutí

Turnaj „Člověče, nezlob se“

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 se ve společenském sále domova

konal turnaj ve stolní hře „Člověče, nezlob se“. Byly

vytvořeny čtyři týmy a každý účastník dostal nějakou

odměnu, ať už malou za účast nebo hlavní za 

1. místa. Všichni se bili statečně, nicméně jak už to

bývá, někomu přálo štěstí více a někomu méně. Vládla

příjemná atmosféra, která byla okořeněna soutěživostí

některých účastníků.



Táborák Buřty a Fotrs
Ve čtvrtek 20. 6. 2019 ožil společenský sál country

písničkami v podání kapely Fotrs a vůní pečených

buřtů s chlebem. Původně byla akce plánována na ven,

ale počasí rozhodlo jinak, a tak jsme se museli

přesunout dovnitř. To však nezabránilo tomu, 

aby všichni vytvořili uvolněnou atmosféru naplněnou

povídáním a zpěvem.

Letní kino
Ve středu 17.7.2019 se konalo v prostorách domova

letní kino. Na začátku měli účastníci možnost zvolit 

si mezi několika filmy, od českých po zahraniční.

Nakonec vyhrála česká klasika „Jak dostat tatínka 

do polepšovny“, kde zazářila tehdejší dětská hvězda

Tomáš Holý. Nálada byla výborná a diváci měli

možnost zavzpomínat na svá mladá léta.
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Letní kavárna

Ve středu 24.7.2019 se konala letní kavárna, která se

nesla v duchu kávy a popovídání. Kvůli vládnoucím

vysokým teplotám bylo uvítáno podávání zmrzlinových

pohárů, které potěšily chuťové buňky a zároveň osvěžily

všechny přítomné. Doprovodný program zajišťovalo 

již tradičně hudební seskupení Pe-Ja a vládla příjemná

atmosféra.
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Kouzelník Waldini

V pátek 9.8.2019 navštívil náš domov kouzelník

Waldini, který k nám vážil cestu až z Moravy. Na jeho

vystoupení se přišly podívat mimo jiné i děti z dětské

skupiny, které do svého kouzlení také zahrnul. Kromě

dětí byli vybráni i dobrovolní asistenti z řad uživatelů a

personálu. Vystoupení bylo doprovázeno smíchem a na

jeho konci většina spolupracujících dostala od

Waldiniho zvířátka vyrobená z balonků.
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Dobrovodské sportovní hry

Středa 14.8.2019 se nesla v duchu sportu a soutěživosti,

jelikož se konal 2. ročník Dobrovodských sportovních

her. Na úvod pronesla pár slov paní ředitelka a poté

byly zahájeny samotné hry. Uživatelé postupně

procházeli různá stanoviště, jako byl např. sportovní

rybolov ve fontáně nebo ochutnávka se šátkem na očích

a další. V letošním roce byla vysoká účast a každý 

si na konci své cesty mohl vyzvednout výhru. Celá akce

byla doprovázena starými hity hrajícími z reproduktorů,

bylo zajištěno i občerstvení a počasí nám přálo

až do poslední chvíle.
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Koncert vážné hudby

V pondělí 26.8.2019 se v našem domově konal koncert

vážné hudby v podání hudebníků z Jihočeského

divadla. Společenským sálem se tak v odpoledních

hodinách rozezněly tóny skladeb od velikánů, jako je

Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Niccolo

Paganini nebo Franz Schubert. Vystoupení bylo

oceněno hlasitým potleskem, a někteří diváci neskrývali

dojetí.

 

Účinkující: MgA. Václav Žák – violoncello, 

BcA. Martin Hejn – fagot, BcA. Jana Urbanová 

a MgA. Mikoláš Troup – klávesy
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Literární kavárna

Vážení čtenáři, čtenářky!

Záměr zrealizovat posezení u knih s kávou 

a vyprávěním o autorech nebo samotných

protagonistech vznikl velmi prozaicky. Můj vztah 

ke knížkám je velmi blízký. Bylo mi dáno asi sudičkou

do kolébky, že knihy a studium mě budou provázet

většinu mého života. Poté co ráda trávím čas u našich

uživatelů vyprávěním si, zjistila jsem, že zájem

poslouchat čtené slovo nebo číst si je poměrně velký.

Škála zájmu o literární žánry je velmi pestrá od

detektivních zápletek, přes historické či vesnické

romány, „červenou knihovnu“, až po autobiografie 

nebo cestopisy.

Ráda bych vás seznámila s novou možností, jak strávit

příjemně hodinku pátečního dopoledne.
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Pro velký zájem jsem vytvořila „čtenářské skupinky“.

26. července 2019 se uskutečnilo naše první sezení

v relaxační místnosti pro pobytové oddělení A5, B5.

Každý následující pátek se budu vždy těšit na

milovníky knížek z dalšího pobytového

oddělení. Naši literární kavárnu jsme „otevřeli“

osobností Jana Wericha, biografií a odkazem tohoto

nezapomenutelného velikána spisovatele, dramatika,

filozofa z knihy: Jan Werich na kampě (Ondřej a Jiří

Suchý). 

Jednotlivé informace najdete na plakátku u plánu akcí

na daný měsíc. Budu se těšit na všechny, kteří

si rádi vychutnají kávu u dobré literatury.

Mgr. Alexandra Čečetková
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Literární kavárna

pohodové posezení s knížkou u kávy nebo čaje

Začínáme: v pátek od 10 hodin

pobytové oddělení A5, B5    26. 7.

pobytové oddělení A4, B4     2. 8.

pobytové oddělení A3, B3    16. 8.

pobytové oddělení B1, B2     30. 8

pobytové oddělení A1, A2      6. 9.

Kde: v relaxační zahradě
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Babí léto 

aneb podzim života

Co je vlastně babí léto a jak toto pojmenování vzniklo?

Babí léto je meteorology označované také jako

svatováclavské a dostavuje se až na přelomu září 

a října. Pro babí léto se používá velká řada dalších

pojmenování. Naše babičky babí léto znají spíše jako

léto svatého Václava, neboť sem připadal svátek 

sv. Václava (28.9.). Ve Francii babí léto nazývají létem

sv. Martina, v Anglii létem sv. Lukáše a v USA 

či v Kanadě indiánským létem.

Z mých vzpomínek mi ve spojitosti s „babím létem“

utkvěly vzpomínky v podobě tenkých pavučinek létající

vzduchem, do kterých jsem se někdy nechtěně zapletla,

houfující se vlaštovky, nádherně azurová obloha,

začátek školních povinností a doznívající vůně

z prázdnin, lesa, vody, babiččiných ovocných

koláčů, letního tábora a těšení na svatováclavskou pouť.



STRANA 2

STRANA 13

Tohle období miluji, je teplé, voňavé, plné barev

a doprovázené zralostí, stejně jako seniorské období. 

Co je vlastně stáří? Mě konkrétně se vybaví moje

babička. Drobná, s vlasy jako mléko, která je ve svém

věku 90 let schopná postarat se nejen o sebe, ale také 

o svou domácnost. Pracovitost a obrovský morální

kredit je a byla vždy pro mě velkým vzorem.

Kdybych byla schopnou spisovatelkou a „políbila

by mě „paní múza na čelo“, určitě bych mojí 

milovanou babičku zvěčnila na plátno nebo o ní 

napsala knihu.

Co je pro mě synonymem stáří? Moudrost daná

zkušenostmi, sumarizace a bilance, jak jsem žil/a

a kam jdu? Každé stáří je opět jedinečné a specifické

jako životní příběhy, které mohu denně sdílet v podobě

vyprávění od našich seniorů.
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Co akceptovat a jaké hodnoty pro kvalitní „podzim

života“ podporovat?

Důstojnost - v daném věku, zdraví, nemoci.

Soběstačnost - její maximální udržení.        

Seberealizace - nebo-li elán do života, co mě baví,

co mě naplňuje, kde a v čem se cítím dobře.

Blízký vztah - potřeba se podělit o své zážitky a

vzpomínky.

Místo – potřebnost a místo ve společnosti, mezi

námi, v rodině.

Zdraví – duševní a fyzická pohoda.

Stáří je pro člověka velmi důležitá životní etapa. Jak

jedinec přijme stáří a vyrovná se s ním, je na každém

z nás. Proto buďme citliví, všímaví a laskaví, i nás čeká

jednou „podzim života“.

Barevné a voňavé „babí léto“ všem.

Mgr. Alexandra Čečetková

„Možnost zestárnout je dar. Je to dar, který všichni

nedostanou“.
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Zimní čas

Kalendář letního času do roku 2022: Kdy začíná 

a končí, jaká je jeho historie a proč ho ještě nezrušili

Změna na zimní čas = o hodinu delší spánek

Letní čas někdo občas nazývá „turecko-ukrajinským

časem v ČR“. Změna času v nás vyvolává různé pocity.

Záleží, zda jde o změnu podzimní či jarní. Zatímco

pozdržení hodin na zimní čas snášíme docela dobře, 

neb získáme hodinu navíc, s jarní změnou na letní čas

bojujeme podstatně déle. Vstávat o hodinu dřív není nic

příjemného. Máte ještě vůbec střídání času smysl? 

A chystá se jeho zrušení?

Změna času 2019

Letní čas: noc na 31. března

Zimní čas: noc na 27. října
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Změna času 2020

Letní čas: noc na 29. března

Zimní čas: noc na 25. října

 

Změna času 2021

Letní čas: noc na 28. března

Zimní čas: noc na 31. října

 

Změna času 2022

Letní čas: noc na 27. března

Zimní čas: noc na 30. října

Poprvé zavedlo více států letní čas v polovině

první světové války v roce 1916. Letní čas měl ušetřit

válkou zvýšené výdaje na paliva. Po válce byl u nás

letní čas zrušen a znovu zaveden až v průběhu druhé

světové války, přičemž v první fázi (1940–1942) platil

celoročně. V roce 1949 byl zrušen a v dnešní podobě

funguje od roku 1979, přičemž od roku 1996 jsme se

přizpůsobili Evropské unii a jeho konec o měsíc

posunuli až na konec října.Letní čas tedy trvá sedm

měsíců, zimní pět.

Letní čas: vznik
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Proč střídáme letní a zimní čas

Mezi přínosy letního času se někdy uvádí i menší počet

nehod ve večerních hodinách nebo dokonce snížení

množství večerních krádeží v některých zemích. Mezi

zápory střídání časů naopak patří dopady na zdraví 

a soustředění lidí v důsledku dřívějšího vstávání (čili

potenciálně třeba více ranních nehod). Německá

zdravotní pojišťovna DAK ve vlastní studii například

uvedla, že pětina lidí má kvůli změnám času tělesné či

psychické problémy.

Plusy a mínusy střídání časů

Hlavním důvodem zavedení letního času byly vždy

energetické úspory. Uvádí se, že první, kdo takto

uvažoval, byl jeden z „otců zakladatelů“ Spojených

států Benjamin Franklin. Nenavrhoval ale letní čas, 

jen ukazoval, že by z hlediska úspory energie bylo

efektivnější, aby lidé v létě vstávali a usínali dřív.

Úspory letního času?

Český ekonom Tomáš Havránek před pár lety

publikoval studii o energetických úsporách letního

času. Výsledek: úspory jsou sice nejvyšší v mírném 
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V únoru 2018 se skupina poslanců Evropského

parlamentu snažila o první krok ke zrušení střídání

letního a "zimního" času. Nakonec se ale podařilo

schválit jen výzvu Evropské komisi, která má teď

výhody a nevýhody střídání času prozkoumat a

navrhnout nějaké řešení. Její předseda Jean Claude

Junker nicméně s návrhem na zrušení střídání času

přišel. V září 2018 řekl, že EU by neměla členským

státům střídání diktovat a v roce 2019 by si každá země

měla zvolit, zda chce používat "zimní" či letní čas, ale

pak už ho nestřídat. Jenže pak přišel odklad a konec

střídání časů má nastat až v roce 2021. Návrh musí

schválit europarlament a národní státy.

Zrušení letního času

podnebném pásu, kde je i Česká republika, avšak i tam

jsou už dnes minimální. Analytik Michal Skořepa

pak v deníku E15 spočítal, že v Česku se letním časem

uspoří ročně asi 30 milionů korun. To je asi 0,0007

procenta tuzemského HDP. Podle Skořepy je to,

jako kdybychom ročně všichni pracovali o minutu déle.

A to nebere v úvahu mnohé negativní důsledky.

Zdroj: https://www.reflex.cz/zmena-casu-letni-zimni



STRANA 19

Dušičky

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech

věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka

zesnulých či lidově Dušičky (lat. In commemoratione

omnium fidelium defunctorum), 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.
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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. 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. 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. Historickým předchůdcem

křesťanských dušiček byly u pohanských Slovanů

ritualizované oslavy či hostiny, konané přímo na

nekropolích na počest zesnulých předků.

Historie

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.
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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. 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

pořádaly průvody na hřbitovy, zdobily se hroby 

a konaly podobné zvyky.
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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.

Zvyky spojené s oslavou

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.

Na svátky se také pekly takzvané „dušičky“ nebo „kosti

svatých“, pečivo (bochánky, rohlíky) ve tvaru kostí.

Těmi se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela, chudí

lidé v obci a zaměstnanci. V jižních Čechách ještě na

počátku 20. století chodili koledníci na Dušičky prosit 

o toto pečivo. V okolí Českého Krumlova tento zvyk,

koledu, nazývali „chodit po rohlíkách“.
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Pro snížení nákladů byly pro majitele pečivo pečeno 

ze světlé a pro zaměstnance z tmavé mouky. Je

zmiňováno, že na území jihočeského Doudlebska se

pekly tzv. všesvaté rohlíky nebo všesvaté dušičky, toto

pečivo bylo větší než jinde.

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 (neexkomunikovaným) 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 
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vzpomínkou, květinovým darem, zapálením svíčky,

nejen křesťané, ale i mnozí nevěřící. V anglosaských

zemích je oslava památky zesnulých spojena s veselicí 

s názvem Halloween.

Modlitba a zapálení svíčky

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici,

vzpomínka na mrtvé je součástí každého slavení

eucharistie. Zapálení svíčky je symbolickým aktem

vztaženým ke vzpomínce a věčnému životu.

„Vzpomínáme na naše blízké a v duchu se ptáme, jaké

svědectví nám zanechali.“

Odpustky

Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které

potřebují očištění (mrtvé, kteří páchali hříchy) lze

uplatnit o Dušičkách od 1. 11. do půlnoci 2. 11.

Podmínkou je, aby úkon spojený s uplatněním 

získaných odpustků provedl pokřtěný katolík 

a pomodlil se (alespoň v duchu) za zesnulé v kostele 

v přesně danou dobu po přijetí svátosti oltářní.
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V souvislosti s prosbami za věřící

hříšníky během Dušiček bývá

zmiňována modlitba:

Na dušičky pamatujme, 

z očistce jim pomáhejme!

Budou na nás vzpomínat, 

až my budem umírat…

V dušičkový večer,

 rozžehneme svíčky,

modlíme se tiše, 

při nich za dušičky.

Poslední již svíce, z

volna dohořívá,

za duše, jichž nikdo, nikdo

nevzpomíná.

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%

C5%A1i%C4%8Dky
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17. listopad

Den boje za svobodu a demokracii

Češi si letos připomenou 30. výročí sametové revoluce,

která ukončila komunistický totalitní režim. Uplyne 

i 80 let od burcujícího činu Jana Palacha a okupace

českých zemí nacistickým Německem a začátku druhé

světové války.

17. listopad 1939

V reakci na demonstrace 

28. října a nepokoje spojené 

s pohřbem studenta Jana

Opletala (16. listopadu 1939)

rozhodlo vedení Nacistického

Německa o uzavření českých

vysokých škol na tři roky.
V noci z 16. na 17. listopadu

provedly nacistické

bezpečností složky razie 
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v Praze, Brně a Příbrami s cílem dopadnout vedoucí

studentských organizaci a internovat ostatní studenty.

Devět představitelů studentských vůdců (Josef Adamec,

Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich

Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav

Šaffránek a Jan Weinert) bylo bez soudu popraveno 

v Ruzyňských kasárnách.

Celkem 1200 zatčených studentů bylo poté převezeno

do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg,

odkud jich byla většina propuštěna koncem roku 1942,

zbytek pak v lednu 1943. Z těchto 1200 studentů

nepřežilo útrapy koncentračních táborů 35.

Ústřední svaz československého studentstva vyvíjel 

po roce 1939 v zahraničí za pomoci československé

exilové vlády aktivní činnost, jejímž vyvrcholením byla

právě londýnská schůze Mezinárodní studentské rady 

v roce 1941, která přijala takzvané Prohlášení

spojeneckých studentů k 17. listopadu, jež vyhlásilo

tento den Mezinárodním dnem studentstva.
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17. listopad 1989

Druhá událost se odehrála 17. listopadu 1989, kdy

připomínka 50. výročí nacistických represí přerostla 

v demonstraci proti komunistickému režimu.

V pátek 17. listopadu se na Albertově sešli studenti

pražských vysokých škol.

Manifestace začala v 16:00 zpěvem písně Gaudeamus

igitur a projevem Martina Klímy z uskupení

Nezávislých studentů. Státní bezpečnost odhadovala

počet účastníků až na 15 000 lidí, ale další zdroj hovoří

o davu až 50 000 lidí. Protest začal před 16. hodinou 

a pokračoval až do večerních hodin, kdy se dav

přemístil a mířil ke Karlovu náměstí. 
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Bezpečnostní složky se však

postavily studentům na odpor.

Dav byl zastaven před

obchodním domem Máj na

Národní třídě. Několik tisíc

studentů se ocitlo v obklíčení.

Poté bylo shromáždění vyzváno

k opuštění prostoru. Po

neuposlechnutí výzvy, pak došlo

k mlácení obušky ze strany

bezpečnostních složek.

Tato událost vyburcovala celou

veřejnost k tomu, aby se

postavila na odpor proti

totalitnímu režimu. Tím začala

Sametová revoluce, jež následně

vedla k jeho pádu.

Označení sametová revoluce

vymysleli novináři, a jedná 

se o označení naší revoluce,

která byla provedena v podstatě
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Na Národní třídě 16 v podloubí u místa nejtvrdšího

policejního zásahu byla na památku tragické události

umístěna pamětní deska: bronzové dlaně s prsty

zvednutými do písmene „V“ s datem 17.11.1989. 

V době výročí sem lidé přinášejí květiny a zapalují

svíčky.

bez násilí a na základě vzájemného dialogu.

Nejvýraznější osobností celé revoluce se stal v té 

době budoucí prezident Václav Havel.

Zdroj: https://www.pribram.cz/clanek/proc-slavime-17-

listopad-jako-statni-svatek/12033/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_boje_za_svobodu_a_demokr

acii_a_Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/17-listopad-1939-1989-

77071
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O svatém Martinovi

Kdo by neznal pranostiku o svatém Martinovi, jak přijel

na bílém koni. Svátek svatého Martina býval jedním 

z nejoblíbenějších svátků roku, v domácnostech

staročeských, selských, měšťanských i panským bylo

veselo. Děti čekaly na první sníh, hospodyně pekly

svatomartinskou posvícenskou husu, martinské rohlíky,

koláče, zkrátka posvícení jak se patří. V dnešní době 

se ve městech a na vesnicích konají dětmi velmi

oblíbené svatomartinské lampionové průvody, jejichž

součástí je i jízda svatého Martina na bílém koni. 

Jak tento svátek přiblížit dětem?

Kdo byl svatý Martin?

Martin z Tour žil ve 4. století, dokonce víme přesně

kdy. Narodil se na přelomu let 316-317 v římském

městě Sabaria v Panonii, což je dnešní město

Szombathely v Maďarsku. V té době bylo teprve krátce

povoleno křesťanství. Martinovi rodiče byli pohané 

a uctívali hlavně staré římské tradice.
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Jeho otcem byl vyšší římský důstojník a také Martin 

se měl stát vojákem, což by mu v té době zaručilo

finanční zabezpečení a úctu do konce života. Martin

studoval a ve svých 15 letech ho otec přinutil stát 

se vojákem. Jako voják byl přeložen do Galie (současná

Francie), kde se mu stala jedna z jeho mnoha příhod,

které ho tolik charakterizují. V jedné zimní noci při

průjezdu městem, kde kontroloval vojenské hlídky,

uviděl polonahého žebráka, který ho prosil o almužnu.

Martin neměl peníze, ale chtěl ubožákovi pomoci.

Mečem přeťal svůj vojenský plášť a jednu půlku pláště

daroval žebrákovi. V nocise pak Martinovi zjevil ve snu

Kristus, a tak v roce 339, kdy bylo Martinovi 22-23 let,

přijal křest a rozhodl se svůj život zasvětit Bohu.
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Jako člen císařské gardy nemohl jen tak lehce opustit

vojsko, musel nejprve odsloužit 15 let, než dosáhl

důstojnické hodnosti. Poté Martin prožil ještě mnoho 

let a také několik zajímavých legend o něm koluje. 

Při Martinových modlitbách se děly zázraky a

pověsti o tom se zemí rychle šířily. Žil ve vyhnanství,

také jako poustevník. Později byl Martin vysvěcen za

biskupa. Zvláštností Martinova biskupského působení

bylo, že chodil jako misionář za venkovským

obyvatelstvem, zakládal venkovské farnosti, kláštery,

uzdravoval malomocné a křísil mrtvé, zastával se

nespravedlivě odsouzených lidí… Martin se dožil 80

let, kdy zemřel 8.11.397 a 11.11. byl pochován. Martin

je v křesťanské ikonografii zobrazován jako voják,

který se s žebrákem dělí o plášť nebo jako biskup 

s knihou, berlou a pohárem. Také je jeho individuálním

atributem husa, což objasňuje legenda.

Památka na svatého Martina se brzy rozšířila po celém

světě. Svatému Martinovi je zasvěceno více jak 3600

kostelů a klášterů. Velké úcty se dočkal v Itálii,

Německu, Rakousku, ale i v Česku a na Slovensku.
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Legenda o husách

Martin měl být jmenován biskupem. Pro svou

skromnost však nechtěl biskupskou hodnost přijmout

a ukryl se před vyslanci do husince mezi hejno hus.

Husy však svým kejháním Martina prozradily, a tak

skončily na pekáči.
Druhá verze legendy uvádí, že husy svým hlučným

kejháním rušily Martinovo kázání, a tak si svůj trest

odpykávají na svatomartinském stole.

Svatomartinská koleda

Od 14. století patřila svatomartinská koleda 

k tradičnímu rituálu. Koledovat chodili chudí

žáci, kněží i katové, aby si trochu přivydělali. V zemích

západníEvropy chodily děti a chudí v předvečer svatého

Martina po martinské koledě, za kterou dostávali šunku,

špek, párky, jablka, hrušky, ořechy, sušené ovoce, ale

také peníze. Vždy vyřizovali poděkování od svatého

Martina. Když nic nedostali, odtáhli koledníci 

s nadávkami o dům dál.
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Svatého Martina

všeliká rodina

dnes stědrot zpomíná

beze všeho statku vesele s

čeládků.

Tučnů hus, hus, hus,

tučnů hus, hus, hus,

tučnů hus jí, víno pije

beze všeho smutku…

Pranostiky na svatého Martina

Na svatého Martina bývá dobrá peřina.

Na svatého Martina kouřívá se z

komína.

Martinův led, bude vodou hned.

Svatý Martin přijel na bílém koni.

Na svatý Martin ještě se vrátím, ale

na svatého Mikuláš mě tu najisto máš.

Zdroj: http://maminky.eu/deti/svaty-martin-prijel-na-

bilem-koni/



Pro volné chvíle
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Pro volné chvíle
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Pro volné chvíle


