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jak jde čas …          v CSP Vodňany

Velikonoce
Pro někoho Velikonoce představují oslavu příchodu jara a probouzení přírody (původní pohanské svátky). Pro 
křesťany jsou nejdůležitějšími svátky v roce. Spojují je s ukřižováním Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Jméno 
Velikonoc je odvozeno od Velké noci (noc, kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých). V souvislosti s těmito svátky je 
třeba zmínit i židovský svátek Pesach, který se slaví na počest vysvobození Židů z egyptského zajetí.

                                                  Termín Velikonoc

Velikonoce nemají přesně stanovené pevné datum. Konají se vždy v neděli po prvním jarním 
úplňku (jaro začíná 21. března). Velikonoční neděle může připadat na kterékoliv datum mezi 
22. březnem a 25. dubnem.

Pašijový týden

Každý den ve velikonočním/pašijovém (pašije – vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista) týdnu má svůj název. 
Jednotlivé dny si nyní představíme. 

Květná neděle – poslední (tedy šestá) postní neděle (půst začíná Popeleční středou a trvá 40 dní). Dle Bible přijel 
Ježíš se svými učedníky do Jeruzaléma, aby oslavil Pesach (odchod Izraelitů z Egypta). Název neděle je odvozen 
od květů (mají připomínat palmové větve, jimiž lidé vítali Ježíše), kterými se zdobí kostely.

Modré (žluté) pondělí – představuje poslední masopustní pondělí

Šedivé úterý – uklízelo se obydlí, vymetaly se všechny nečistoty

Škaredá středa (Sazometná středa) – Bible uvádí, že Jidáš právě v tento den zradil Ježíše Krista. Podle tradice se 
mají vymetat komíny. A také se říká, že budete-li se mračit, pak se budete mračit každou středu po celý rok.

Zelený čtvrtek – dle Bible se v tento den konala v Getsemanské zahradě poslední večeře Ježíše Krista. Byl při ní 
zatčen. Na Zelený čtvrtek se také naposledy před Velikonocemi rozezní zvony (říká se, že odlétají do Říma. Znovu 
zazní až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria). Jejich zvuk je nahrazen řehtačkami a klapačkami. Název tohoto dne je 
odvozen od skutečnosti, že se nosilo zelené mešní roucho.

Mezi zvyky patří například brzké vstávání a omytí rosou (zabrání se nemocem), má se sníst něco zeleného (člověk 
bude rok zdravý) a další. Také se pekly jidáše (pečivo z kynutého těsta), které se namazaly medem.

Velký pátek – v Bibli je napsáno, že Ježíš byl souzen, odsouzen a ukřižován. Křesťané mají držet přísný půst.

Říká se, že na velký pátek se otevírá země a vydává poklady. Otvírá se dokonce i hora Blaník a prý je možné spatřit 
blanické rytíře. Dle tradice se nemá prát prádlo či pracovat na poli a v sadu. Také se nemá nic půjčovat, prodávat a 
darovat.

Bílá sobota – končí půst, který trval 40 dní. Uklízí se, pečou mazance a velikonoční beránci, zdobí se vajíčka a 
pletou pomlázky.

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) –podle Bible vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Pro 
křesťany se jedná o nejvýznamnější svátek roku. V kostele se světí jídlo, které se pak podá-
vá u slavnostní tabule.

Velikonoční pondělí – tento den je spojen s koledováním, poléváním vodou a velikonoč-
ním zajíčkem

číslo 4                                ročník 8                     duben 2014



NAROZENINY

DUBEN 2014
  4. 4.   Froydová Marie
  4. 4.   Ouředníková Hana
13. 4.   Čondlová Aloisie
14. 4.   Tlamsová Jaroslava 
24. 4.   Kaitmanová Rosalie
26. 4.   Šenkýřová Vlasta
27. 4.   Nováčková Jaroslava
29. 4.   Uhlíková Alžběta
30. 4.   Votánek Josef

!!!BLAHOPŘEJEME!!!

VVVtttiiipppyyy

Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší 

náladě a už ho zastavuje policejní hlídka. K 

autu přijde mladá policistka a spustí: „Tak si 

vystupte, pane řidiči, co ta pomlázka za vo-

lantem?”

  „Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já 

nevěděl, že chcete taky vyšupat...”

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, 
nejsou dneska náhodou Velikonoce?”
  „Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se 
ptáš?”
  „No, že jsem si vykoledoval pětku...”

Vzpomínají dva malomocní manželé: „Pa-
matuješ si na loňské Velikonoce, jak jsi mi 
tak našlehal, že jsi mi zlomil pánevní kost?”
  „Samozřejmě. Jak bych mohl zapomenout 
na ten den, kdy mi upadla ruka!”

Stará babička se vykloní z okna a křičí na 
hochy před domem: „Hoši, mně už sluch 
moc neslouží. To se tak řehtáte nějakému 
fóru, nebo s sebou máte řehtačky?”



Centrum sociální pomoci Vodňany udělovalo dobrovolníkům

„Ocenění Jacoba Jacebela“

Ve Vodňanech byl špitál u starého hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele, bohužel 
o jeho začátcích nemáme zpráv. Nejstarší záznam je z roku 1414 v odkazu, který učinil 
ve prospěch měšťan Jacobus Jacebel, který odkázal pro špitál dvůr se zahradami mezi dvory. Našemu dobrodinci 
děkujeme za to, že tu stojí náš domov pro seniory, který byl v průběhu staletí několikráte přestavěn. Byl vlastně 
takovým „prapředkem“ našich dobrovolníků, který jako ti současní dobrovolníci přinášel svými činy nemocným a 
starým lidem „srdce na dlani“. Ocenění dobrovolníků proto nese jeho jméno.

Dne 27. března 2014 se z rukou pí. ředitelky CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniely Davidové předávala „Oceně-
ní Jacoba Jacebela“, která jsou cenou pro obyčejné lidi, kteří pro nás dělají neobyčejné věci.  Cílem této akce bylo 
poděkování za jejich dobrovolnickou činnost a prakticky tím podpořit i dobrovolnické aktivity. Ten den mohli se-
nioři domova ve skutečnosti, vidět naše dobrovolníky pěkně pohromadě.  Sváteční odpoledne nám také umocnila 
nádherná hudba Klarinetového souboru z Prachatic. Protože spolupracujeme i s Dobrovolnickým centrem ADRA 
z Č. Budějovic, byla také pozvána vedoucí této organizace, pí. Bc. Jitka Chánová, která za svoji organizaci předá-
vala trička s logem organizace. S touto organizací spolupracujeme teprve od 1. 1. 2013, a od tohoto dne se nám 
povedlo rozšířit množství dobrovolníků na úžasný počet osmi dobrovolníků. Celým odpolednem provázela koordi-
nátorka dobrovolníků paní Bc. Petra Trnková, DiS. 

Sváteční nádech této akce, předaná Ocenění Jacoba Jacebela společně s dárky v podobě hrnečku s logem 
města Vodňan a propagačního poznámkového bloku přivedla nejednoho dobrovolníka, ale i seniora až k slzám 
štěstí a pocitu překvapení, ale i naplnění z dobře vykonaného díla.

Za CSP Vodňany ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová

                                                             

Horní řada zleva: dobrovolníci Monika 
Sajtlová, Ing. Marie Jůnová, ředitelka CSP 
Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová, 
Květoslava Čížková, vedoucí dobrovol-
nického centra ADRA Bc. Jitka Chánová , 
Martin Hamáček, a koordinátorka Petra 
Trnková z CSP Vodňany.
Dolní řada: Klarinetový kvartet Prachati-
ce

                                                
  

Foto: Václav Viktora

Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

          Naší organizaci byl schválen projekt pod názvem „Společná setkání v CSP Vodňany“, který bude realizován 
v období březen -  říjen 2014. Během tohoto projektu se uskuteční několik kulturních 
a společenských aktivit, které se budou konat ve dvoře domova pro seniory. 

Cílem projektu je navázání nových přátelských vazeb a zvýšení zájmu veřejnosti o kulturní dění v našem 
domově pro seniory. Do projektu budou zapojeny různé zájmové skupiny od nejmenších dětí z mateřských školek 
až po studenty středních škol. Tímto bychom rádi povzbudili ostatní občany k vlastní aktivitě za účelem zlepšení 
mezilidských vztahů a života seniorů v naší uzavřené komunitě. 
          V březnu bylo díky tomuto projektu také zakoupeno 6 ks venkovních laviček, které nám pomohou nainstalo-
vat mladí lidé z místní Římskokatolické farnosti. Tyto lavičky se zabudují do dvora domova pro seniory, kde budou 
k dispozici pro všechny účastníky jednotlivých akcí.
          První akce pod názvem „Vítání jara“ proběhne 15. dubna 2014 – viz. plakát. O dalších akcích bude průběžně 
všechny seniory informovat.                   

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.



SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY

BŘEZEN

V pondělí 17. března proběhla přednáška paní Mgr. 
J. Velkové ředitelky Městského muzea a galerie v 
rámci „Motivační a komunikační kurzy“ se zaměře-
ním na 50. – 60. léta.
Výše zmíněné přednášky se zúčastnily i naše sou-
časné praktikantky z Jihočeské univerzity, které 
měly tyto postřehy: 
Slečna Leona se vyjádřila, že jí přednáška velice 
zaujala. Především paní Mgr. J. Velková sebou při-
nesla i věci z této doby a senioři veškeré artefakty 
poznali a zapojili se do debaty. Na základě prezen-
tace doplněné i o videoukázky jsem se dozvěděla 
plno nových informací např. užívání síťových tašek, 
kterým se říkalo „síťovky“; dále plno značek ciga-
ret, které již v této době nejsou. Paní Mgr. J. Velko-
vá osvěžila svou prezentaci hádankami, do kterých 
se zapojili všichni zúčastnění senioři. Na závěr bych 
chtěla sdělit, že tato přednáška se mi velmi líbila a 
byla pro mne přínosem.
Slečna Katka sdělila, že přednáška mě potěšila vel-
kým množstvím hezkých a velice zachovalých re-
kvizit. Paní Mgr. J. Velková barvitě vyprávěla o 
svých zážitcích. Líbily se mi nápady lidí z té doby 
např. sukně ze sítě. Celá přednáška byla doprováze-
na prezentací s hezkými dobovými fotografiemi.
My všichni přítomní jsme docenili, že paní Mgr. J. 
Velková přišla tématicky oblečena a tím přispěla k 
duchu celé skvělé přednášky. Po velkém potlesku se 
všichni těšíme na další tématickou přednášku.

V pondělí 24. března proběhlo „Vyprávění o cestě 
studentů Gymnázia Vodňany do Izraele“. Pan učitel 
Mgr. M. Sekyrka nám velice poutavě a zasvěceně 
vyprávěl o známých místech, které jsou významné 
pro křesťanský a židovský svět. Vše doplnil skvělou 
prezentací složenou z fotografií. Především nám 
objasnil vztahy mezi žijícími národy na tak posvát-
ných místech (vztahy křesťanů, židů a muslimů). 

Sám učitel dějepisu si tyto všechny významné pa-
mátky mohl prožít a vidět na vlastní oči. Všechny 
přítomné zaujalo motto, které slyšel od ženy, která 
mimo jiné přežila Osvětimi. Toto motto zní: „Každý 
den má smysl udělat něco pro druhého např. mu 
pomoci nebo ho obveselit, prostě udělat někomu 
radost.“ Pan učitel Mgr. M. Sekyrka nám všem po-
zorným posluchačům na památku věnoval knihu o 
Izraeli a Jordánsku s věnováním. Děkujeme za veli-
ce poutavou přednášku, která sklidila nejen velký 
obdiv, ale i potlesk.

Ve středu 26. března k nám přijela MŠ Malovice. 
Paní učitelky připravily s dětmi veselé pásmo básni-
ček a písní. Děti s dobře připravenými výstupy a 
propracovanou taneční choreografií připomněli 
nadcházející jaro. Některé známé lidové písně si s 
chutí zazpívali i naši senioři. Za vše sklidili zaslou-
žený potlesk.

  
Připravila Eva Remišová

Instruktorka volného času
.

Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany, telefon 383 382 625, www.cspvodnany.cz




