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Pohádka

O narození Ježíška
„V té době byl Izrael součástí Římské říše. Římský císař chtěl vědět, kolik mužů a kolik žen tam
žije; proto nařídil soupis lidu, který probíhal takto: každý muž, který byl hlavou rodiny, musel
jít do města svých předků a tam nechat zapsat svou rodinu.
Josef byl potomkem Davidovým, musel tedy zamířit do města Davidova, do Betléma. Vzal s
sebou i Marii, kterou už přijal do svého domu jako svou nevěstu. Když dorazili do Betléma,
zjistili, že město je plné lidí, kteří sem přišli kvůli soupisu. Protože už nenašli místo pod
střechou, museli se spokojit s přenocováním v jeskyni, která zároveň sloužila jako chlév. A
právě zde se narodil Ježíš, syn Mariin a Syn Boží.
Na blízkých pastvinách hlídalo několik pastýřů svá stáda. Náhle se kolem nich rozzářilo velké
světlo a anděl Páně jim řekl: „Zvěstuji vám velkou radost: v Betlémě se narodil Spasitel,
Kristus Pán!“
Slovo Kristus má stejný význam jako slovo Mesiáš. Anděl vyzval pastýře, ať se jdou na Krista
podívat. A k tomuto andělu, který s nimi hovořil, se přidali další andělé, kteří zpívali: „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“
První, které Bůh dal zavolat, aby se poklonili jeho Synovi, byli tedy ti nejubožejší a nejchudší.
Nedlouho po nich dorazili i vážené osobnosti: z východu přijeli mudrcové, králové, oblečení v
honosných šatech, na velbloudech, s velkým počtem sloužících. Když pozorovali nebe, uviděli
novou hvězdu: a když sledovali její dráhu, došli do Betléma a tam v Ježíšovi poznali krále Židů.
Také oni před dítětem poklekli a nabídli mu své dary: zlato, kadidlo, vzácné svou vůní, myrhu
a drahé masti. Pak se vrátili domů.“
Převzato z: https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/narozeni-jezise

Vánoce - Slované
V původní slovanské kultuře Vánoce znamenají vá-noce – světlé, posvátné noci. Pro Slovany
patřily tyto svátky mezi nejtajemnější. Podle slovanské víry se v tomto období rodilo nové
slunce. Tomu napovídá i staré říkadlo: „Ptali se vlka, kdy je největší zima a on odpověděl:
když se slunce rodí.“

Jihoslované slunce
nazývali Božič a v období
těchto svátků si zpívali
následující text:
Božic, Božic báťa
na oboje vrata
nosí kytku zlata
by pozlatil vrata
oboje podvoje…
Znamená to, že se nese
květina zlata, tedy světlo,
aby byla osvětlena oboje
nebeská vrata. Prvními slunce vychází a druhými zapadá.
Slované žijící na našem území nazývali tyto svátky světlými hody. U nás se slunci říkalo
Badniak, což také znamenalo například dřevo, poleno, špalek, které se pálily na Štědrý večer
jako připomínka umírajícího starého slunce předešlého roku.
Štědrovečerní hostina byla velmi bohatá. Světnice pak měla být odrazem ráje slovanských
bohů. Pod ubrus a stůl se dávalo seno, vánoční stromeček se svíčkami a ověšený dárečky měl
být symbolem hojnosti. Celá místnost byla
slavnostně vystrojena a osvětlena.

Zajímavá byla také tradice v Dalmácii, kde byl
v sobě svátků (8 dní) otevřen dům, aby mohl
kdokoliv přijít. Pro hosty byla připravena
bohatá tabule a v krbu se stále udržoval
oheň.
U všech slovanských národů je dodnes
zvykem zpívat koledy.

Vtipy

Citáty
„Na Vánoce vedou všechny cesty domů.“ — Marjorie Holmes
„Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou
Vánoce.“ — Dale Evans
„Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam udržet celý rok.“ — Charles
Dickens
„Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně pohostinnosti v pokoji a dokonalý plamen
dobročinnosti v srdci.“ — Washington Irving
Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-vanocich/

Významné dny
Listopad
1. 11. Svátek všech svatých
2. 11. Památka zesnulých
9. 11. Mezinárodní den boje proti fašismu a
antisemitismu
11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů
17. 11. Mezinárodní den studentstva a státní
svátek – Den boje za svobodu a demokracii
20. 11. Světový den dětí
21. 11. Světový den pozdravů

Prosinec
2. 12. Světový den počítačové gramotnosti
5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků
10. 12. Mezinárodní den lidských práv
11. 12. Světový den dětství
24. 12. Štědrý den
25. 12. 1. svátek vánoční
26. 12. 2. svátek vánoční
31. 12. Silvestr

Vánoce - koledy

Historie

Apollo 14
„Osmý pilotovaný let v programu Apollo. Odstartovalo k Měsíci 31. ledna 1971. Cílem
devítidenní výpravy bylo přistát na Měsíci. Start proběhl úspěšně. Nosná raketa Saturn
V s výrobním číslem SA-509. Na měsíci strávili 33 hodin a 31 minut.“

Apollo 15
Devátý pilotovaný let v programu Apollo. Odstartoval na Měsíc 26. července 1971.
„Při tomto letu byla použita novější verze rakety Saturn 5. Na povrchu Měsíce
byli kosmonauti 66 hodin a 54 minut. Apollo 15 přistálo 7. srpna večer v Tichém oceánu 530
km severně od Honolulu, kde na něj čekala letadlová loď USS Okinawa. Přistání bylo tvrdší
než plánovaných 9,8 m/s, protože se jeden ze tří padáků neotevřel.“
Zdroj: Wikipedie

Recepty

Vanilkové rohlíčky
Potřebujeme: 250g hl. mouky, 200g másla, 70g moučkového cukru, 100g mletých vlašských
ořechů, vanilkový cukr na obalení
Postup: Do mísy vložíme všechny sypké ingredience na těsto a přistrouháme máslo (pokud si
jej nevyndáme z lednice včas, aby nám v pokojové teplotě povolilo). Těsto pořádně
zpracujeme (mícháme a hněteme). Po zpracování si těsto zabalíme do sáčku a vložíme ho do
lednice, kde bude odpočívat celou noc.
Druhý den si vyndáme těsto alespoň hodinu před pečením z lednice ven. Na podložce si z
těsta vyválíme dlouhého „hada“, ze kterého si vždy tak centimetr odkrojíme. Z odkrojeného
kousku potom v dlaních vytvoříme rohlíček. Rohlíčky pokládáme nejlépe na plech s pečícím
papírem. Troubu si předehřejeme na 180⁰C a rohlíčky pečeme 10 – 15 minut.
Po vytažení z trouby necháme rohlíčky vychladnout. Poté je obalíme ve vanilkovém cukru.
Linecké cukroví
Potřebujeme: 210g hladké mouky, 140g másla, 70g moučkového cukru, 2 žloutky, 1 lžička
citronové šťávy, marmeládu na promazání, vykrajovátka
Postup: Všechny ingredience kromě marmelády vložíme do mísy a zpracujeme. Máslo si buď
nastrouháme, nebo si jej zavčasu vyndáme z lednice, aby nebylo úplně tuhé. Zpracované
těsto uložíme do sáčku a dáme ho do ledničky, kde ho necháme odpočívat do druhého dne.
Druhý den si těsto vyndáme tak hodinu před pečením, aby mělo opět pokojovou teplotu.
Troubu si předehřejeme na 180⁰C.
Těsto si vyválíme na tenký plát (asi 3 - 5 mm). Z plátu pak vykrajujeme naše oblíbené tvary a
pokládáme na plech s pečícím papírem. Nezapomeneme udělat vždy i tradiční otvor
uprostřed dílů. Zde si dáme pozor, aby nám vždy vycházel do páru jeden kousek s otvorem a
jeden kousek bez otvoru. Poté pečeme asi 8 minut.
Až nám kousky lineckého cukroví po vyndání z trouby vychladnou, vezmeme si díl bez
otvoru, namažeme ho naší oblíbenou marmeládou a přikryjeme dílem s otvorem. Je možné
také cukroví na závěr lehce posypat moučkovým cukrem.

Omalovánky

