
číslo 4/ročník 4 duben 2010

jak jde čas... v CSP Vodňany

Velikonoce jsou na rozdíl např. 
od Vánoc, které se slaví každý rok ve 
stejnou dobu, svátkem pohyblivým. 
O datumu Velikonoc se často roz-
poutávaly vášnivé diskuze. Koncil 
nicejský (r. 325) určil po delším spo-
ru datum konání Velikonoc na první 
neděli po prvním jarním úplňku. 
Dodnes se ale vážně diskutuje o sta-
novení pevného data Velikonoc.

Jak spočítat datum příštích 
velikonoc?

Velikonoce a jejich datum pro 
ten který rok vypočteme takto:  
V kalendáři vyhledáme, kdy je měsíc 
v úplňku poprvé po prvním jarním 
dnu (vždy 21. březen). Velikonoční 
neděle je potom ten rok první neděli 
po takto vypočteném prvním jar-
ním úplňku. Tato neděle tedy může 
být nejdříve 22. března. Nejpozději 
mohou být Velikonoce 25. dubna. 
Pokud by jejich datum vyšlo později, 
posunou se o týden dopředu. Pokud 
by v letech 1997 až 2016 vyšly Veli-
konoce dvakrát na 25. dubna, pak 
se ty druhé posunou také o týden 
dopředu.

Datum Velikonoc

Tento týden se nazývá také svatý 
nebo velký. Hned po Květné nedě-
li začíná veliké čištění v domácnos-
tech. Všude se bílí, upravuje zahrádka  
a okolí domu, čistí se okna a připravují 
nové šaty.

Na „Modré pondělí“ začínaly pro 
děti a studenty jarní prázdniny. Na 
„Šedivé úterý“ hospodyňky uklízely  
a vymetaly pavučiny. Jinak tyto dva dny 
nebyly v lidových zvycích nijak bohaté 
a ani z náboženského hlediska nehrály 
tak velkou roli jako dny nadcházející.

Dalším dnům v tomto týdnu se 
říká: Sazometná středa; Zelený čtvr-
tek; Velký pátek; Bílá sobota

Středa před Zeleným čtvrtkem 
se nazývá Sazometná, Škaredá nebo 
Smetná. Sazometná proto, že sta-
ří Čechové v tento den vymetávali  
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Blahopřejeme! 

Bartušková Anastazie 10. 4.

Uhlíková Alžběta 29. 4.

 



O velikonocích . . .

Pašijový týden

Velikonoce jsou většinou spojo-
vány s jarem, což je správné, neboť 
opravdu časově spadají do tohoto 
bezesporu krásného ročního období 
(Boží Hod velikonoční je vždy první 
neděli po prvním jarním úplňku). 

Stejně tak jako spojujeme Veliko-
noce s jarem, spojujeme jaro s živo-
tem. Na jaře se probouzí příroda  
a s ní veškerý život po dlouhém zim-
ním spánku a dává nám to najevo 
svými pestrými barvami, všudepří-
tomnou smysluplnou vůní, sluneč-
nými paprsky prohřátým vzduchem 
a krásným zpěvem ptactva. Snad 
proto v tento krásný čas naši před-
kové slavili svátky plodnosti a po 
velmi dlouhou dobu považovali jaro 
jako začátek roku nejen zemědělské-
ho, ale i kalendářního.

z komína saze. Škaredá se jí říká zřej-
mě proto, že v tento den Jidáš na Ježíše 
škaredil, žaloval. 

V tento den se neměl podle lidové 
pověry nikdo škaredit, protože by se 
pak škaredil každou středu v roce.

Lidé v tento den vstávali velice čas-
ně, rodina se pomodlila a všichni se 
omyli rosou – rosa prý zabraňovala 
onemocnění šíje a dalším nemocím. 

Hospodyně vstávaly časně, aby 
zametly dům ještě před východem 
slunce. Smetí se odneslo na křižovat-
ku cest, aby se v domě nedržely blechy. 
Někde se zvonilo paličkou o hmoždíř, 
aby stavení opustil hmyz a myši.

Kdo snědl před východem slunce 
pečivo namazané medem, byl po celý 
rok chráněný před uštknutím hadů  
a před žihadly vos.

Jedla se jen zelená strava - špenát, 
zelí, aby byl člověk zdravý po celý rok.

V tento den se hospodářům radi-
lo zasít len a hrách, protože vše co 
bylo o Zelený čtvrtek zaseté, dobře 
prospívalo. Dle pověry si neměl člo-
věk o Zeleném čtvrtku nic půjčovat  
a s nikým se hádat. Odměnou za to se 
mu prý vyhýbaly všechny hádky a nao-
pak si k němu prý našly cestu peníze. 
Tento den je připomínkou smrti Ježíše 
Krista a proto je prožíván ve zname-
ní smutku, ticha a rozjímání. Podle 
evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři 
hodiny odpoledne. Přibližně v tento 
čas se proto scházejí věřící k zvláštní 
bohoslužbě.

Na Velký pátek byla výzdoba kos-
tela chudá, bez květin a svící na oltáři. 
Písně se zpívaly bez doprovodu var-
han a zvony mlčely.

Lidová tradice vypráví o údajném 
otevírání pokladů ve skalách.

Poklad prý označovalo světýl-
ko nebo kvetoucí či zářící kapradí 
popřípadě otvor ve skále, ze které-
ho vycházela záře. Podle pověsti se 
na Veliký pátek otevírá i památná 
hora Blaník. Na Veliký pátek běžel 
každý ještě před východem sluncem  
k potoku, aby se v něm umyl. To vše 
kvůli údajné ochraně před nemocemi.
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Shrnutí kulturních akcí v CSP Vodňany za březen

Dubnové kulturní akce v CSP Vodňany
1. dubna ve čtvrtek ve 14.30 hodin
Hudební velikonoční pomlázka s písničkami 
agentury Iva
přivítáme jaro a probouzející se přírodu v „zimní zahradě“

2. dubna v pátek ve 14 hodin
Velikonoční koledníci z Mateřské školy Drahonice
koledování po jednotlivých pokojích 

7. dubna ve středu ve 14 hodin
Internetová kavárna
Odchod od domu s pečovatelskou službou s paní Davidovou

10. dubna v sobotu v  15 hodin
Zpěv křesťanských písní 
zpěv dětského sboru v „zimní zahradě“ domova pro seniory

14. dubna ve středu  v 15.30 hodin
Vernisáž CSP Vodňany „Seniorské tajuplnosti“
v Městském kulturním středisku ve Vodňanech

Ve středu dne 3. března jsme se 
v naší Internetové kavárně Colom-
bina ve Vodňanech nechali inspi-
rovat televizními pořady o vaření,  
a tak jsme se vydali na internetových 
stránkách hledat zajímavé recepty  
a články o vaření. Zjistili jsme tak, že 
vařit něco nového se dá nejen na 
základě výměny receptů se soused-
kou, ale i díky webovým stránkám. 
Recepty a různé postupy nás přiměli  
k tomu, že si některé z nich určitě 
vyzkoušíme i doma, a pak je společně 
ochutnáme.

Ve čtvrtek dne 4. března jsme nav-
štívili Městskou galerii ve Vodňanech, 
kde se konala přednáška s názvem 
„Evoluce a biblická zpráva o stvoření“. 
Přednášející pan PhD., ThD.,T. Machu-
la, děkan Teologické fakulty Jihočes-
ké univerzity v Českých Budějovicích, 
přítomné seznámil s filosofií nábožen-
ství, jeho významem pro člověka 
způsobem srozumitelným i ateistům  
a vysvětlil některé „záhady“ jako je 
např. stvoření světa za šest dní či 
záchranu na Noemově arše …

Ve velmi seniory oblíbeném pořadu 
„Křeslo pro hosta“ jsme tentokrát uví-
tali pana Mgr. R. Huneše, CSc., který vel-
mi příjemným způsobem povyprávěl  
o svém životě, rodině, životních cestách  
a práci ředitele prachatického hospi-

ce. V průběhu milého odpoledne se  
senioři svými otázkami ptali pana 
Huneše na mnoho věcí. Padla i otázka, 
co by dělal, kdyby měl tři přání. Díky 
jeho odpovědím jsme zjistili, že přes-
tože je oproti našim seniorům velmi 
mlád, získal za svůj život již takový 
nadhled, který je inspirativní pro nás 
všechny. Mg. Huneš razí heslo: „Žij 
vždy s humorem.“

Jako na první vlaštovky jsme se 
těšili na děti z Mateřské školy Draho-
nice. Ve čtvrtek dne 25. března nám 

děti z Drahonic předvedly své vystou-
pení plné jara, písniček, básniček  
a tance, kterým opravdu potěšily vše-
chny zúčastněné a vlily do nás mno-
ho jarní energie. Radost ze zdařilého 
dopoledne byla patrná na obou stra-
nách. Od dětí jsme ještě dostali pěk-
ná přáníčka, za která jsme poděkovali 
vlastnoručně vyrobenými panenkami 
a sladkostmi.

Ještě téhož dne jsme ve večer-
ních hodinách navštívili v Městské 
galerii ve Vodňanech přednášku  
s názvem „Do Mexika za přírodou  
a lidmi“ s dataprojekcí fotografií pana 
RNDr. Karla Pecla, zoologa z Písku. 
Tato přednáška nás zavedla do histo-
rie pyramid i na různá zajímavá místa 
Mexika, seznámila nás s místní faunou  
a flórou i s životy obyčejných Mexi-
čanů. Nám se přednáška moc líbila  
a celou cestu domů jsme si o nových 
zážitcích vyprávěli. Místní galerii nav-
štěvujeme moc rádi, nejen proto, že 
jsme opět měli příležitost shlédnout 
další výstavu – „Portréty – fotografie“ 
Michala Tůmy, která nás svou velikostí 
doslova uchvátila, ale i z důvodu spo-
lečenského, neboť se zde setkáváme 
se svými starými přáteli a poznáváme 
další.

instruktorka sociální péče 
Daniela Davidová

19. dubna v pondělí v 15 hodin
Křeslo pro hosta - O svém životě bude vyprávět 
paní Trnková – farářka Církve husitskobratrské 
v „zimní zahradě“

20.dubna v úterý v 15 hodin
Víte to? - „Soutěžní odpoledne“ s paní Ivou 
Čechovou
Černá hodinka v Městském kulturním středisku Vodňany
Odchod z domova ve 14.30 hodin s paní Davidovou

28. dubna ve středu v 15 hodin
Pálení čarodějnic
na dvoře domova – jen v případě pěkného počasí

29. dubna ve čtvrtek v 9.30 hodin
Pásmo písní  a  básní dětí z Mateřské školy 
Chelčice
v „zimní zahradě“


