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Svatomartinský průvod
V pátek 11. listopadu vyšel od místní školy svatomartinský průvod v čele se svatým
Martinem na bílém koni a jeho družinou. Součástí družiny byly i selky, které nesly
v ošatce husu a v dalších ošatkách svatomartinské koláčky (ořechové, povidlové, makové, tvarohové).
Průvod dětí ze školní družiny procházel vesnicí za zpěvu svatomartinských písní,

které doplňovaly svatomartinské pranostiky. Děti ob daro vávaly kolemjdou cí
občany nebo i občany, kteří vycházeli
před své domy, koláčky.
Pranostika říká, že sv. Martin lidi obdarovával, že jim pomáhal a že je miloval, ale za své skutky nežádal žádnou
odměnu. Také naše děti se chtěly na jeden den stát sv. Martinem, chtěly svou
písní občanům naší obce připomenout
jeho laskavost a obětavost a chtěly rozdávat koláčky. Od občanů, které děti potkávaly, sklízely poděkování, pousmání
a někdy i pohlazení. Je mi jen trochu líto,
že tak málo občanů vyšlo před své domy.
Snad příští rok vás bude o něco více. Věřte, že u dětí, které k vám budou přicházet
s koláčky, uvidíte rozzářená očka a radost z toho, že vás mohou obdarovat.
Svatomartinský průvod se v naší
obci konal již podruhé. Na přípravě průvodu se podílely nejen děti ze školní
družiny, ale i paní knihovnice A. Kratochvílová a paní vychovatelka L. Žaludková.
Poděkování za finanční dar na tuto
akci patří vedení naší obce. Další poděkování patří maminkám s kočárky a také
důstojným pánům, kteří šli s dětmi v průvodu a slečně S. Jelénkové za fotografickou dokumentaci.
Kratochvílová Alena
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Lampionový průvod
Ve čtvrtek 17. listopadu po čtvrté hodině odpoledne se z místního rozhlasu ozvaly
melodie dětských písniček. Byla to pozvánka na tradiční lampionový průvod, který již
po osmé zorganizovali členové Sboru dobrovolných hasičů Pasohlávky, a to jako poctu ke Dni válečných veteránů.
Přestože celý den bylo nepříznivé větrné počasí, odpoledne se nepříjemný vítr
uklidnil. Krátce na to se u obecního úřadu sešla téměř stovka účastníků všech věkových kategorií - děti předškolního věku i odrostlejší mládež a ty nejmenší ratolesti se
vezly v dětských kočárcích, které před sebou tlačili jejich rodiče, prarodiče nebo starší
sourozenci.
Početný průvod se svítícími lampiony se vydal nejdříve směrem na Brod nad Dyjí,
u víceúčelového hřiště zabočil na sídliště, pak ulicí za kostelem ke kulturnímu domu
a přes park kolem Turistického informačního centra ulicí směrem na Ivaň.
Tato vydařená akce byla po více než hodině ukončena rozchodem spokojených
účastníků na parkovišti u areálu Vinofruktu.
Alena Mandáková

Den válečných veteránů
Památce válečných veteránů je určen
11. listopad. Slaví se celosvětově jako
Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od
listopadu 2001 je tento významný den
připomínán i v České republice.

Den veteránů je spíše americký termín, ve Spojeném království je tento den
připomínán jako Den příměří. Vždy nejbližší neděle 11. listopadu je pak Dnem
vzpomínek.

čího máku. To má svůj původ v básni Na
flanderských polích, kterou v roce 1915
napsal kanadský chirurg John McCrae,
jenž sloužil na západní frontě, nedaleko
belgického města Ypres.

11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo
ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiegne
podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě
ukončeny boje 1. světové války. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel
spo je nec kých sil mar šál Fer di nand
Foch a ně mec ký zá stup ce Mat thi as
Erzberger.

Tradice oslav konce 1. světové války
se začala rodit již při prvním výročí dne
příměří, 11. listopadu 1919, kdy byl tento den připomínán v Londýně, Paříži
i dalších městech do ho do vých států.
Americký prezident Woodrow Wilson
téhož roku oficiálně vyhlásil 11. listopad
Dnem příměří. Oficiálním svátkem se
stal v roce 1926. Roku 1954 přejmenoval
Kongres Den příměří na Den veteránů.
Symbolem Dne veteránů se stal květ vl-

Vlčí mák jako symbol pro padlé vojáky 1. světové války poprvé použila americká profesorka a humanistka Moina
Michaelová. V roce 1921 zvolil bývalý
velitel britských expedičních sil polní
maršál sir Douglas Haig jako předseda
Nadace veteránů vlčí mák za symbol pro
sbírku na pomoc válečným veteránům
a invalidům.

Pasohlávský zpravodaj

Převzato z Wikipedie
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Pozvánka
Obec Pasohlávky pořádá
v pátek 27. ledna 2017
zájezd na muzikál s písničkami Václava Neckáře

Mýdlový princ
v Bobycentru Brno.

Začátek muzikálu je v 18.00 hod. Program trvá 2 hodiny a 45 minut.
Cena vstupenky je 699 Kč, autobus je zdarma.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě,
a to telefonicky na čísle 519 427 710,
e-mailem na obec@pasohlavky.cz nebo osobně.

Vepřové hody
Přiznávám se, že jsem nikdy neměla
ráda zabíjačku. Jako dítěti mi vadil vlastní
akt usmrcení zvířete, které jsme chovali
takovou dobu ve chlívku, a tím se vlastně
stalo členem rodiny. Později mi byla nepří jem ná ce lo den ní ho nič ka mezi
kuchyní, kotlem plným ovaru a pak škvařeného sád la, mísami, ve kterých se
míchal prejt a tlačenka, hlídání všech hrnců na sporáku a pekáče s masem v troubě.
A k tomu směsice vůní a zápachů … Nakonec následoval úklid všudypřítomné
mastnoty. A tenhle kolotoč nastal dvakrát,
někdy třikrát do roka.
Jenže to už je minulost. Domácí zabíjačka je dnes vzácností. A tak mnozí z nás
uvítali nápad členů Sboru dobrovolných
hasičů Pasohlávky uspořádat vepřové
hody. Poprvé tuto akci uskutečnili loni
v prosinci. Počasí bylo sychravé, účast návštěvníků nepříliš hojná a nabízených výrobků neubývalo. Přesto byl finanční
výtěžek překvapivě uspokojivý. A když
z ohlasů spoluobčanů bylo slyšet, aby tuto
akci zopakovali, nebylo důvodem jim nevyhovět.
V sobotu 19. listopadu dopoledne na
prostranství před kulturním domem vyrost ly mod ré sta ny s ná pi sem SDH
Pasohlávky. Po desáté hodině už to zde
vonělo poctivou ovarovou polévkou, jitrnicemi, jelity, tlačenkou, škvarky, vařeným
masem, výpečky, gulášem. Hojné návštěv ní ky ne od ra dil ani ne pří jemný
studený déšť. Před prodejními pulty se
tvořily fronty zákazníků, prodejci - hasiči
měli plné ruce práce a zabíjačkové speciality rych le mizely. Někteří opozdilci
dokonce odešli s prázdnou.
Tak snad zase někdy příště!
Alena Mandáková
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Babské hody
Máme za sebou další ročník Babských hodů,
které se konaly v sobotu 12. listopadu 2016,
a troufáme si říct, že se opět velice vydařil.
Zpočátku sice některé z nás trochu pochybovaly o kladném ohlasu, ale svou pílí a veselou
myslí jsme nakonec vše dotáhly do zdárného
konce.
Na tanečním parketu nás doprovázela kapela
"GEJZÍR", se kterou jsme byly maximálně spokojeni. Jejich hudba dokázala všechny zvednout
ze židle. Již při druhém tanečním vystoupení
z nás opadla tréma a půlnoční překvapení jsme
zatančily jako opravdové profesionálky (tedy
s ohledem na dané téma). Tématem byla LÁSKA, a tak jsme trochu zažertovaly a tančily jsme
jako naši pánové. Naše kostýmy se všem velice
líbily, hlavně když bylo pořád co odkládat!
I přesto, že okolní vesnice také pořádaly hodové zábavy, účast na té naší taneční show byla
velmi dobrá. Podpořilo nás více než 170 lidí. Někteří z vás jezdí
z daleka, ale pravidelně. Moc vám za vaši podporu děkujeme
a budeme se snažit i do budoucna udržet si vaši náklonnost. Pokud jsme i le tos splni ly vaše očeká vá ní, tak příští rok

NASHLEDANOU!!!
Velké poděkování patří všem, kteří nám pomohli při přípravách a zajištění chodu zábavy.
Vaše BABENKY

Podzimní výlet
Ve čtvrtek 13. října 2016 jsme uskutečnili na doporučení
jedné z maminek výlet do obory v zámecké zahradě v Židlochovicích. Jely s námi i děti z místní základní školy a doprovázelo
nás pravé podzimní počasí. V oboře se prohánělo stádo vysoké
zvěře (daňci, srnky, jeleni), které ovšem nebylo příliš důvěřivé
a několikrát nám odběhlo z dohledu. Vidět ale zvířata bez plotů
a klecí, bylo určitě zajímavým zážitkem.
U zámku nás pak čekal vedoucí bažantnice, pod jehož vedením jsme přejeli autobusem do lesa nedaleko Židlochovic.
Ukázal nám bažantí školku a vyprávěl nám o své práci. Nejvíc
však děti nadchl výběh s velkými bílými krocany, kteří si nás
také přišli prohlédnout – doslova "z očí do očí".
Čekalo nás však ještě jedno překvapení. Ve vedlejším výběz místních farmářů. Chová totiž rodinku oslíků. Ti nás zvědavě
okukovali, nejvíce pak ten nejmenší - oslík Vilda.
Byl to pěkný a zajímavý výlet, plný zvířátek. Tímto děkujeme paní starostce, která nám zajistila dopravu. Těšíme se na
další, podobně vydařené, akce.
Učitelky MŠ a ZŠ Pasohlávky

hu běhala dvě divoká prasata, Amálka a Sisi. Ochočená zvířata
se panu vedoucímu radostně otírala o nohavice, když je přišel
pozdravit.
Plni zážitků jsme nastoupili na zpáteční cestu. A protože
nám zbylo ještě kousíček času, zastavili jsme v Ivani u jednoho
Pasohlávský zpravodaj
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Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu
Příchod adventu a vánoční atmosféry je
v naší obci již tradičně reprezentován pořádán í m Vá n o č n í h o j ar mar k u , s p o j e n ý m
s rozsvícením obecního vánočního stromu. Letošní akce se konala v sobotu 3. prosince 2016,
opět na "place" u kulturního domu.
Všichni návštěvníci zde našli prodejce
nejen s občerstvením, ale i s vánočním zbožím,
a to jak od "profesionálních stánkařů", tak i od
místních občanů. K prodeji zde bylo velké
množství dobrot, od uzených klobás a sýrů, až
po sladké medovníky. Samozřejmě nechyběl
ani svařák nebo punč, který v mrazivém počasí
příjemně zahřál.
V letošním roce se na jarmarku přispívalo
i na dobrou věc. Bylo možné zakoupit tašky
a magnetky s motivem kostela sv. Linharta
a přispět tak do sbírky na Mušovský kostel.
Také výtěžek z prodeje háčkovaných zvířátek
putoval na konto Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Paní Mirka Mikulášková by
ráda touto cestou poděkovala všem, kteří koupí hračky přispěli k celkové částce 3 250 Kč.
V kulturním domě byla opět připravena výtvarná dílnička, kde si letos mohly nejen děti,
ale i jejich rodiče, vyrobit papírové hvězdy.
Nechyběla ani oblíbená Ježíškova pošta, kdy
se všechny napsané dopisy zasílají na Boží Dar
a všichni pisatelé mohou očekávat Ježíškovu
odpověď na svůj dopis. Prostory sálu i letos zaplnila výstava výtvarných prací dětí z místní
mateřské i základní školy. Tentokrát je doplnila i výstava prací dětí, které navštěvují místní
knihovnu a účastní se i akcí, konaných právě
knihovnou ve spolupráci s místní školní
družinou.
Od 16.00 hod byl připraven program na pódiu pod vánočním stromem. Nejdříve se všem představily děti ze Čtenářsko –
literárního kroužku, které si pod vedením knihovnice Aleny
Kratochvílové připravily pohádku plnou čertíků a ukázaly tak
ostatním dětem, jak to v tom pekle vlastně vypadá a funguje.
Nakonec se všem, již tradičně, představily děti z místní mateřské a základní školy, které odrecitovaly vánoční básničky

a zazpívaly koledy. Vrcholem programu bylo taneční vystoupení dětí z místní školní družiny. Všichni účinkující sklidili
zasloužený potlesk. Nakonec si slovo vzala paní starostka, která všem popřála krásné a klidné vánoční svátky. Následně
dorazil i pan farář, který požehnal vánoční strom a Mikuláš jej
rozsvítil. Ten nezapomněl ani na místní děti a všechny je
obdaroval sladkou odměnou.
Jménem obce Pasohlávky bych ráda poděkovala všem, kteří se na přípravě letošního
jarmarku podíleli: paní Aleně Kratochvílové
za krásné vystoupení a přípravu výstavy; paní
vycho vatelce Lence Žalud ko vé, učitelkám
z místní MŠ a ZŠ (Jana Rusňáková, Marie Chudobová a Jana Turečková) a dětem, taktéž za
jejich výkony na pódiu. Učitelkám také patří
velký dík za přípravu a realizaci výstavy dětí
v sále. Dále děkuji zaměstnancům obce a ATC
Merkur za pomoc při přípravě jarmarku, zvláště pak panu Mikuláškovi a panu Cerovskému
za přípravu a prodej pohoštění, v podobě uzených cigár a klobás. A v neposlední řadě patří
velký dík všem, kteří na akci dorazili a přispěli
tak k vytvoření příjemné předvánoční
atmosféry.
Veselé Vánoce všem …
Simona Jelénková
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STKO informuje

Upozornění

Firma STKO, spol. s r. o. upozorňuje občany, že vlivem nízkých teplot může dojít ke komplikacím při svozu odpadu
z Vašich nádob. Jedná se především o problémy s přimrznutým
odpadem, který nelze vysypat, v horším případě se nám nepodaří ani otevřít víko nádoby. Při snaze odpad přesto vysypat
často docházelo ke zničení nádoby. Problém se týká především
nádob na BIO odpad a směsný komunální odpad. Vzhledem
k tomu, že se situace v zimních měsících každoročně opakuje,
prosíme občany o schovívavost v případě nevyvezení nádoby.
Děkujeme.

Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Pasohlávky bude
pro veřejnost uzavřen od 22. prosince 2016 do 1. ledna 2017.
Provoz bude obnoven od pondělí 2. ledna 2017. Děkujeme za
pochopení.

Nová možnost přispění
na veřejnou sbírku
Veřejná sbírka na záchranu Mušovského kostela probíhá
již od 15. června 2015. Od 1. června 2016 do 31. října 2016 bylo
možné tuto sbírku podpořit i prostřednictvím kasiček, které
byly umístěny v prodejnách Jednoty v obcích kolem Novomlýnských nádrží, dále na recepci autokempu ATC Merkur
Pasohlávky a také ve vstupní hale Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. V kasičkách se celkem vybralo 38 617 Kč, z toho
35 158 Kč bylo vybráno v prodejnách Jednoty. V jednotlivých
obcích byly vybrány tyto konkrétní částky:
Umístění kasičky
Aqualand Moravia Pasohlávky
ATC Merkur Pasohlávky
Jednota Brod nad Dyjí
Jednota Dolní Dunajovice
Jednota Dolní Věstonice
Jednota Drnholec
Jednota Horní Věstonice
Jednota Ivaň
Jednota Pasohlávky
Jednota Pavlov
Jednota Perná
Jednota Pouzdřany
Jednota Strachotín

Vybraná částka
2 801 Kč
658 Kč
3 106 Kč
3 128 Kč
2 900 Kč
1 550 Kč
2 003 Kč
1 019 Kč
6 018 Kč
5 531 Kč
2 526 Kč
4 067 Kč
3 310 Kč

Děkujeme Jednotě, spotřebnímu družstvu v Mikulově, ATC
Merkur Pasohlávky a Aqualandu Moravia za to, že kasičky mohly být umístěny v jejich objektech a velké díky patří samozřejmě
i těm, kteří jejich prostřednictvím přispěli do sbírky.
Další kasička bude během listopadu umístěna na Obecním
úřadě v Pasohlávkách a opětovně i v Aqualandu Moravia.
ATC Merkur Pasohlávky do sbírky přispěl nejen prostřednictvím kasičky, ale i prodejem tašek a magnetek s tématikou
Mušova (3 576 Kč) a prodejem party zboží (4 265 Kč). Celkem
tak kemp na sbírku přispěl částkou 9 499 Kč.
Příspěvky na sbírku lze i nadále zasílat na číslo účtu
2700793039/2010 (FIO banka), nebo lze přispět v hotovosti do
kasičky, a to přímo na Obecním úřadě či v Aqualandu Moravia
v Pasohlávkách. K dnešnímu dni je na účtu sbírky celkem
109 319 Kč.
Získané finanční prostředky budou použity na projekt záchrany kostela, který je zároveň nejstarším románským kostelem
ve střední Evropě a je památkově chráněný. Vybrané peníze se
využijí ke zpracování projektu záchrany a na konkrétní opravy,
které pomohou zajistit stavbu kostela i pro budoucí generace.
Pasohlávský zpravodaj

Nové číslo telefonu na obvodního lékaře v Pohořelicích
MUDr. Pavla Kříže je 720 549 927.

Recepty na poslední chvíli
Také se vám již stalo, že vám zbylo příliš málo času na vánoční přípravy a museli jste na poslední chvíli sáhnout po
takzvané "rychlé buchtě na plech"? Tak pro ty, co nestíhají napéct drobné vánoční cukroví anebo naopak pro ty, u kterých
připravené sladkosti příliš rychle zmizí, tu máme několik
osvědčených receptů:
Biskupský chlebíček tety Květy
Suroviny: 3 celá vejce, 350 g cukru krystal, 500 g hrubé
mouky, 500 g nahrubo nastrouhaných jablek, 50 g rozinek, 50 g
sekaných ořechů, 50 g kandovaného ovoce, citronová kůra, 1
vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva.
Příprava: vejce a cukr šleháte do husté pěny, do ní pak lehce
vmícháte jablka, ořechy, rozinky, kandované ovoce, citronovou kůru a vanilkový cukr, naposledy mouku s práškem do
pečiva. Pečete na vymaštěném a moukou vysypaném plechu
pozvolna asi při 180°C do růžova. Vychladlý korpus můžete
potřít nebo jen pocákat čokoládou.
Hnědá buchta tety Vojtěšky
Suroviny: 350 g polohrubé mouky, 200 g mletého cukru,
1 polévková lžíce oleje, 1 - 3 lžíce kakaa, 1 lžíce sody bikarbona, 1 sklenice kompotu i se šťávou, 1 vejce, 1 vanilkový cukr.
Příprava: všechny suroviny řádně promícháte, nalejete na vymaštěný a moukou vysypaný plech a pečete při teplotě 200°C.
Šlehačkový řez tety Anežky
Suroviny: 10 vajec, 200 g hrubé mouky, 400 g krystalového
cukru, 600 g nahrubo nastrouhaných jablek, 1 prášek do pečiva,
1 - 3 lžíce kakaa.
Příprava: celá vejce s cukrem vyšleháte do husté pěny, pak
postupně lehce vmícháte nastrouhaná jablka a nakonec mouku
s kakaem a práškem do pečiva. Pečete na vymaštěném a moukou vysypaném plechu pozvolna asi při 180°C. Při podávání
ozdobíte navrch kopečkem ušlehané smetany.
Jablečný závin paní Libuše
Suroviny: 250 g 100% tuku, 400 g hladké mouky, 1 vejce,
špetka soli, 200 ml studeného mléka (je-li potřeba, může se
něco přidat).
Náplň: nahrubo nastrouhaná jablka, sekané ořechy, cukr,
skořice.
Příprava: 100% tuk nastrouháte na hrubém struhadle
a zpracujete rychle s ostatními přísadami v těsto. To necháte
1- 2 hodiny odpočinout v chladnu. Potom těsto rozdělíte na
8 dílů. Každý vyválíte na tenký plát, na který rozprostřete postupně jablka, ořechy, cukr a skořici. Pak stočíte v závin
a přimáčknete konce, aby náplň při pečení nevytekla. Přendáte
na pečícím papírem vyložený plech potřete rozšlehaným žloutkem a pečete při teplotě 200°C do růžova. Před podáváním
můžete posypat mletým cukrem.
Přeji vám všem dobrou chuť!
Alena Mandáková
7

Jak se slaví Vánoce ve světě
To, že u nás vánoční čas začíná příchodem adventu, tedy čtyři
neděle před Štědrým dnem, to ví snad každý z nás. Také další české
vánoční zvyky, jako cukroví v podobě vanilkových rohlíčků nebo
perníčků, kapr a bramborový salát ke štědrovečerní večeři, návštěva příbuz ných během dalších dvou svátečních dnů, zná
a dodržuje téměř každý Čech. Ne nadarmo se však říká, že jiný kraj,
jiný mrav. Pojďme se tedy podívat, jak Vánoce slaví v ostatních zemích, ať už v těch evropských nebo zámořských.

Německo

Vánoce u našich sousedů se v mnohém podobají těm našim. Jen
jejich výzdoba je mnohem honosnější. K té tradiční patří krušnohorské pyramidy, které se vážou k dávnému zvyku, kdy se do
domácností a do kostelů nosily zelené větve stromků, jež se stavěly
do pyramidy a nahoru se dávaly hořící svíce. Pyramidy se dodnes
v některých vesnicích staví na návsi místo tradičních stromků.
Na štědrý den dětem dárky roznáší Christkind, neboli Ježíšek,
který si na rozvoz dárků osedlává vítr. V severních oblastech pak
děti navštěvuje Weihnachtsmann - vánoční muž, který má zrzavé
vousy i vlasy a dlouhý šedý plášť s kapucí.
Vánoční kuchyně nabízí mnoho pokrmů z ryb, jako jsou: pečená štika, candát na roštu, plněný kapr a podobně. S oblibou se
podává konšelská mísa, která se skládá z kousků vepřové pečeně,
kachny, husy, krůty, uzeného masa a ze smetanových klobas. Nechybí zde ani jablečný závin a ovocný salát s likérem, který je
podáván na závěr večeře. Místo klasických vánoček se v Německu
pečou vánoční štoly. A nechybí ani cukroví. Nejčastěji se však dělá
vaječné cukroví známé také jako marcipánové cukroví.

Rakousko

Tady se první adventní trhy otvírají už 18. listopadu, a to konkrétně ve Vídni. Stejně jako naše, tak i jejich stoly zdobí adventní
věnce a později i větvičky sv. Barbory. Také Mikulášská tradice je
tady stále dodržována, zejména pak rakouští čerti získávají stále
větší oblibu i v jiných státech, třeba právě i u nás. Co se týče kuchyně, i tady pečou vánočky a štoly. K štědrovečerní večeři se podává
nejčastěji ryba nebo drůbež, v nejrůznějších úpravách. A i tady se
dárky rozdávají hned po večeři u rozsvíceného stromečku.

Polsko

Vánoce zde začínají už adventem, kdy děti začínají vyrábět různé ozdoby na stromeček. Pod každým z nich je připravena trocha
sena, protože zde lidé věří, že Ježíšek schází z nebe s oslátkem. Dárky se rozdávají ještě před hostinou. Vánoční svátky zaujímají
u polského národa to nejpřednější místo, a proto na půlnoční bývají
chrámy a kostely zaplněné.

USA

Vánoční sezóona tady začíná Dnem díkůvzdání, který se slaví
vždy čtvrtý listopadový čtvrtek. Tento svátek je mnohdy pro americkou rodinu větší událostí než samotné Vánoce. I zde však má
tento křesťanský svátek své tradice: stromeček se zdobí již dva
nebo tři týdny před Štědrým dnem. O Vánocích však Američané
zdobí nejen stromečky, ale i své příbytky. Na Štědrý den se normálně chodí do práce, alespoň na půl dne. K večeři se pak každý
oblékne do něčeho pohodlného a začnou se podávat oblíbená rodinná jídla. Často je to krocan se šunkou, jinde ale i mořské plody, nebo
prostě pizza. Téměř nikde nechybí americký páj (koláč), většinou
jablečný. Po večeři lze v televizi naladit Dickensovu "Christmas
Carol" a potom se jde na půlnoční mši. Děti ještě před spaním nachystají pro Santu Clause sušenky a sklenici mléka. Vánoce se však
slaví hlavně 25. prosince, kdy je státní svátek. Celý den se odpočívá
a navštěvují se příbuzní. Popíjí se horká čokoláda, punč nebo vaječný koňak, někde se podává i cukroví. Ráno se rozdávají dárky, které
přes noc přivezl Santa Claus na saních, do kterých je zapřaženo osm
sobů. Nejsou to žádní obyčejní sobi! Každý z nich má totiž své jméno: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner,
Blitzen. V moderní verzi je sobů devět, z nichž ten devátý se jmenuje Rudolph. Ten pak vede celé spřežení a nos má červený jako
žárovku. Už 26. prosince musí jít Američan do práce, tedy pokud si
nevzal dovolenou. Obchody jsou navíc narvané lidmi, kteří přišli
vrátit nebo vyměnit dárky, které dostali. Horečně se ale také nakupuje, protože je první den dosti razantních slev po svátcích.
My si však nadále užívejme těch našich tradičních vánočních
zvyků, které jsou pro mnohé z nás těmi nejkrásnějšími na světě.
Simona Jelénková

Vánoční svátky v kostele sv. Anny
Zimní dlouhé večery a doba vánoční nám skýtají čas na zamyšlení a zklidnění . Je
to doba, kdy se můžeme ohlédnout, co bylo v naše životě dobré a co ne. Můžeme s koncem občanského roku zkusit udělat rozhodnutí něco ve svém životě změnit, vylepšit.
K tomuto ztišení vám může pomoci i návštěva našeho kostela, který v této době bývá
slavnostně vyzdoben a je otevřen častěji než v průběhu roku. Přijměte tedy pozvání na
návštěvu a bohoslužby v našem kostele.
n 24. 12. - 20.00 hod. - Štědrovečerní slavnostní mše svatá
n 25. 12. - 11.00 hod. - Boží hod vánoční - slavnostní bohoslužba
- 16.00 hod. - adorace s požehnáním
n 26. 12. - 11.00 hod. - Svátek sv. Štěpána - mše svatá (žehnání vína)
n 30. 12. - 18.00 hod. - Svátek Sv. rodiny - mše svatá s obnovou manželských
slibů a požehnání manželům
n 31. 12. - 18.00 hod. - slavnostní děkovná bohoslužba na závěr občanského roku
n 1. 1. - 11.00 hod. - Svátek Matky Boží P. Marie - mše svatá s požehnáním
nastávajícím maminkám
n 3. 1. - 17.00 hod. - mše svatá
n 5. 1. - 17.00 hod. - slavnostní mše svatá ze svátku Zjevení Páně - tzv. Tří
Králů - s žehnáním vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů
n 8. 1. - 11.00 hod. - Svátek Křtu Páně - nedělní mše svatá s požehnáním
pro koledníky Tříkrálové sbírky - končí doba vánoční.
n Betlém si v našem kostele můžete přijít prohlédnout a třeba zazpívat koledy v neděli 25. 12. v době od 14.00 do 16.00 hod. nebo kdykoliv během vánoční doby
před a po mši svaté.
Tradiční Tříkrálová sbírka se bude konat v naší obci v neděli 8. 1. 2017 od
14.00 hod. odpoledne.
L. Ferbyová

Společenská
kronika
Jubilanti listopad
Petrová Františka
63 let
Paní Petrové přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Narození
Dne 7. listopadu se Lucii Binderové
narodila dcera Nikolka.
Mamince a prarodičům blahopřejeme.
Alena Slabá

Vážení čtenáři,
přejeme Vám krásné
vánoční svátky a hodně
štěstí a úspěchů v novém
roce.
Členky redakční rady
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