
VELIKONOCE	– svátek	jara

Proč	 se	Velikonoce	 slaví	při	prvním	 jar-
ním	úplňku?
Slavení	 Velikonoc	 se	 odvozuje	 z	 židovské	
tradice.	Ta	byla	 spojena	se	dvěma	 svátky,	
které	souvisejí	s	obnovou	přírody.	Prvním	
z	 nich	 byl	 svátek	 pastevecký	 - na	 jaře	 se	
rodí	 nová	 zvířata.	 Druhým	 byl	 svátek	 ze-
mědělský,	 který	 je	 spojen	 s	 nekvašenými	
chleby	 a	 pálením	 prvního	 snopu	 úrody.	
Pro	 pastevce	 i	 zemědělce	 byl	 první	 jarní	
úplněk	 začátkem	 nového	 roku,	 a	 tedy	 i	
nového	života.	Současný	význam	pak	Veli-
konoce	 dostaly	 Kristovou	 smrtí	 a	
zmrtvýchvstáním	 přede	 dvěma	 tisíci	 lety:	
láska	 a	 život	 jsou	 silnější	 než	 smrt.	 Hrob	
není	konečnou	stanicí	života.	Pouta,	která	
brání	 našemu	 životu,	 se	 rozvazují.	 Skrze	
vzkříšení	objevujeme	nový	život.	

Proč	 jsou	 Velikonoce	 nejvýznamnějším	
křesťanským	svátkem?
Protože	je	to	svátek	toho	největšího	tajem-
ství	 křesťanského	 života	 - tajemství	 Boží	
lásky,	 která	 se	 projevuje	 v	 tom,	 že	 Ježíš	
Kristus	 jako	 Boží	 Syn	 pro	 nás	 dává	 svůj	
život	 a	 tento	 život	mu	 je	 vrácen	 ve	 zcela	
nové	podobě	a	v	úplně	jiné	dimenzi.	Z	toho	
pro	 nás	 plyne	 jistota,	 že	 Bůh	 má	 každou	
lidskou	 situaci	 v	 ruce	 a	 pokud	 je	 člověk	
ochoten	 mu	 ji	 nabídnout,	 Bůh	 ji	 může	
proměnit.	

Proč	se	někteří	lidé	na	Velikonoce	netěší	tak	jako	na	Vánoce?
Vánoce	- na	rozdíl	od	Velikonoc	- jsou	dnes	spojeny	s	rodinnou	tradicí	pohody,	obdarování,	 lidské	štědrosti,	
dělení	se	s	druhými	 lidmi.	 Je	v	nich	podstatně	zdůrazněná	rovina	horizontální	 (mezilidská). Velikonoce	nás	
však	mnohem	 víc	 soustřeďují	 na	 to,	 co	 Bůh	 dělá	 pro	 člověka	 - mají	 vertikální	 rozměr.	 A	 to	 je	 pro	 člověka	
mnohdy	méně	„uchopitelné“,	a	tudíž	náročnější,	protože	to	od	něj	mnohem	víc	žádá.	Velikonoce	jsou	ale	ze	své	
podstaty	svátky	neuvěřitelné	radosti	a	volného	vydechnutí.	

Může	příběh	Velikonoc	něčím	oslovovat	i	dnešního	člověka?
Všechny	ty	události	mají	hlubokou	 lidskou	dimenzi.	Týká	se	 to	každého	z	nás.	S	každou	postavou	se	člověk	
může	identifikovat	- v	každé	té	postavě	může	člověk	nalézt	sám	sebe.	
Jan	 je	 samozřejmě	 výrazem	 naší	 touhy	 po	 Ježíšově	 blízkosti	 i	 Ježíšova	 příklonu	 k	 člověku;	
Jidáš	 je	 kusem	 nás,	 když	 zrazujeme	 druhé,	 když	 zrazujeme	 Boha,	 když	 zrazujeme	 sebe;
Petr	je	ten,	který	nahlíží	svoji	slabost,	který	je	schopen	této	slabosti	v	dané	chvíli	nejenom	litovat,	ale	uvědomit	
si	její	důsledky,	a	který	najednou	vidí	své	jednání	a	život	v	úplně	novém	světle.	
Tak	bychom	mohli	pokračovat,	protože	tyto	situace	se	v	našem	životě	opakují.	Můžeme	jít	s	Ježíšem	Křížovou	
cestou,	vždyť	každý	z	nás	má	za	sebou	nějaký	příběh	utrpení	způsobeného	druhými	lidmi,	nesmyslností,	ztrá-
tou	naděje,	toho	strašného	smutku,	že	nevidí	Boha.	Když	Ježíš	volá	na	kříži	„Bože	můj,	proč	jsi	mě	opustil?“,	je	
to	výraz	toho,	co	každý	z	nás	přece	zná,	když	se	potácí,	když	není	schopen	svoji	situaci	zvládnout	a	když	má	
pocit,	že	ho	Bůh	opustil.

Petra	Pecková,	zdroj:	internet	
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18. 3.       Kalíšek Jiří

!!!BLAHOPŘEJEME!!!

V	CSP	Vodňany	se	konala	evakuace	na	nečisto

S neuvěřitelnou	 trpělivostí	 a	 pravidelností,	 naše	 zařízení	 navštěvují	 dealeři	 s různými	 druhy	nabíze-

ných	služeb	a	zboží,	a	popravdě	řečeno,	orientace	v těchto	nabídkách	je	někdy	obtížná.	Proto	k	nabídce	ohled-

ně	„nutnosti“	nákupu	evakuačních	podložek,	jsme	byli	tak	trochu	skeptičtí.

Jak	se	v tomto	případě	přesvědčit	o	 její	potřebnosti?	Vznikl	 tedy	unikátní	nápad,	zkusit	si	evakuační	

podložku	na	vlastní	kůži,	a	to	ve	spolupráci	s těmi	nejpovolanějšími,	profesionály	ze	záchranných	složek.	Na	

naši	nabídku	únorového	setkání,	seznámit	se	s evakuační	podložkou	v CSP	Vodňany,	velmi	ochotně	reagovali	

nejen	zaměstnanci	organizace,	ale	i	vodňanští	hasiči	a	policisti	ČR.

Již	 v	 úvodním	 zaškolení	naším	dealerem,	 evakuační	 podložka	 s mnoha	úchyty	 (vložená	 pod	matraci	

postele),	zajistila	možnost	rychlého	přesunu	částečně	nebo	plně	imobilních	uživatelů	v	případě	potřeby	(po-

žár,	zakouření	místnosti	či	budovy,	povodeň	atd.).	Evakuaci	byl	schopen	provádět	každý	člen	pracovního	týmu

(i	 malý	 a	 hubený).	 Zkušební	 manipulace	 s podložkou	 -

sejmout	seniora	v pohodlí	matrace	z postele	a	odvést	ho	

(spíše	odtáhnout)	třeba	i	po	schodech	na	bezpečné	mís-

to,	byla	velmi	jednoduchá,	nenáročná	a	hlavně	bezpečná.	

Když	k tomu	přidáme	ještě	její	vlastnosti:	je	nehořlavá	a	

velmi	odolná,	tak	je	v	běžném	provoze	prakticky	nezniči-

telná.

Věříme,	 že	 po	 této	 dobré	 zkušenosti,	 zavedení	

tohoto	 záchranného	 systému	 pomůže	 zkvalitnit	 péči	 v	

naší	 organizaci,	 a	 v případě	 nežádoucího	 nebezpečí	 po-

může	eliminovat	možné	rizikové	situace	a	zvýší	bezpeč-

nost	našich	uživatelů.

Ředitelka	CSP	Vodňany	Mgr.	Bc.	Daniela	Davidová
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Stojí	starý	pán	v	tramvaji	nad	mladíkem	s	vyholenou	hlavou.	Ten	se	s	nechutí	zvedne	a	beze	slova	si	stoupne	

kousek	dál.	"Jen	seďte	mladíku,	seďte,"	brání	se	laskavě	pán,	"až	budete	starý,	to	se	v	tramvaji	nastojíte	ještě	

dost!"

Starší	paní	se	vrtí	na	sedátku	v	tramvaji,	protože	ji	neustále	okopává	za	ní	sedící	nepo-

sedná	holčička.	Ovšem	neodvažuje	se	ani	muknout.	Ale	ozve	se	matka	holčičky.	"Nekopej	

stále	tu	paní, Nikolko,	večer	tě	zase	budou	bolet	nožičky."

SUDOKU



SHRNUTÍ	 KULTURNÍCH	 AKCÍ	 CSP	 VODŇANY

ÚNOR 2015
Z důvodu	chřipkových	onemocnění	byly všechny	programy	zrušeny,	přinášíme	tedy	alespoň shrnutí	tradiční	

masopustní	akce.

ÚTOK	HMYZU	V	CSP	VODŇANY

Při	splnění	všech	zásad	a	dodržování	hygienických	předpisů	v	úterý	17.	února napadla	skupinka	samozvaných	

návštěvníků	v	podobě	hmyzu	CSP	Vodňany.	 Jednalo	se	o	skupinu	živočichů,	která	ve	světě	zahrnuje	více	než	

milión	popsaných	druhů.	Pestrost	všech	skupin	zastoupených a	prohánějících	se	chodbami	našeho	zařízení	sice	

nečítala	miliony	druhů,	přesto	neměla	obdoby	a	nejedno	entomologovo	srdce	by	zaplesalo.	Ne,	že	by	onemoc-

něly	všechny	paní	uklízečky.

Chodbami	se	proháněli	různí	broučci,	berušky,	pavouci,	vosy,	housenky	a	další	hmyz.	Mezi	tuto	hmyzí	

říší	se	připojil	 i	 ježek	a	kohout	se	svou	rodinou.	Nevím,	zda	v	přírodě	by	bylo	možné	soužití	 takto	rozličného	

společenství,	ale	zde	se	osvědčilo,	a	klapalo	nám,	to	tady	opravdu	náramně.

Bystrý	čtenář	určitě	pochopil,	že	se	 jednalo	o	Masopustní	veselici,	která	se	tentokráte	opravdu	vydařila.	 Jako	

každoročně	nám	k	tanci	i	poslechu	zahrála	naše	stará	známá	kapela	Dřemlinka.	„Chlapci“	z	Dřemlinky	už	něco	

pamatují,	ale	na	jejich	mladistvém	duchu	zub	času	neubral	a	stále	s	jiskrou	sobě	vlastní	hrají	písně	našeho	mlá-

dí	jako	o	život.

připravila	Eva	Remišová,
instruktorka	volného	času
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