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ČTVRTLETNÍK Z PAHORKU
PROSINEC 2018, číslo 5
Vážení uživatelé domova,
připravili jsme pro Vás prosincové vydání Čtvrtletníku z Pahorku. Přejeme Vám klidné prožití
Vánočních svátků a do Nového roku pevné zdraví, štěstí a mnoho krásných chvil.

Adventní čas jsme v Domově na Dómském
pahorku zahájili rozsvícením vánočního
stromu, kterého se účastnili uživatelé
domova pro seniory i jejich blízcí. Koledy
již tradičně zahrál Lovosický žesťový
kvartet. Hudba trubačů se rozléhala celým
domovem. Příjemnou atmosféru umocnila vůně svařeného vína a cukroví,
na kterém si všichni pochutnali.
Víte, že vánočka není jen tak nějaké pečivo? Vánočka má svým
tvarem připomínat Ježíška zabaleného v peřince, je proto
symbolem nového života a plodnosti. Správně se plete z devíti
pramenů. Sponí čtyři prameny symbolizují čtyři živly: oheň,
vodu, zemi a vzduch. Prostřední tři prameny představují rozum,
cit a vůli člověka. Vrchní dva prameny se upínají k tomu, co
vede člověka nejvýše, tedy k vědění a lásce.

Děkujeme paní Jonášové za krásný příspěvek do Čtvrtletníku:
Sešel se rok s rokem a je tu zase advent a zase též vánoce, na které se
každý těší velice. Ve všech domech se rozzáří stromek a na nich svíce.
Rodiny se radují, že se vzájemně navštíví. Co však znamenají vánoce?
Že se nám všem narodil Pán Ježíš v Betlémě ve chlévě v jesličkách na
slámě. Buďme za to vděčni, že kraluje a nás miluje. Všechny děti se
z dárečků radují a pro nás všechny je darem Pán Ježíš sám.
Ve zdraví a pěkné pohodě prožití svátků vánočních a Boží požehnání
do nového roku 2019. Přeje seniorka paní Jonášová
Právě vrcholí přípravy na Tříkrálovou sbírku 2019. Kasičky pro koledníky
jsou již zapečetěny. V Domově na Dómském pahorku jsme v minulých
letech mohli díky výtěžku sbírky zakoupit
antidekubitní matrace, koncentrátor kyslíku,
mobilní zahrádky, vybavení pro aktivizační
činnosti a další. Skutečně každá koruna pomáhá.
Křížovka – Tři mudrci
Mudrci podstoupili namáhavou a dlouhou cestu, aby se poklonili nově narozenému
židovskému králi a slíbenému Mesiáši – Ježíši Kristu. My to máme mnohem lehčí, když se
chceme setkat s Ježíšem. Nemusíme překonávat hory doly, ale přes to, nás jedna překážka
občas potkává. Odpověď najdete v tajence.
Znamení, které přivedlo mudrce k Ježíšovi
První dar, který mudrci přinesli
Mudrci otevřeli své … (Mt. 2,11)
Název pro slíbeného Zachránce, který
izraelský národ očekával
5. Město, kde se Ježíš narodil
6. Správný název svátku lidově zvaného
„Tři králové“
7. Co uviděli mudrci kromě matky
Marie? (Mt 2,11)
8. Druhý dar, který mudrci Ježíšovi
přinesli
9. Měsíc, do kterého připadá slavnost
příchodu mudrců od východu
10.Co přimělo mudrce, aby se vrátili do
své země jinou cestou?
11.Zlý král, který nechal povraždit
betlémské děti
12.Země Ježíšova narození (tenkrát)
13.Evangelista, který popisuje příchod mudrců k Ježíšovi
1.
2.
3.
4.

Zdroj: https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/tri-mudrci-krizovka

