
 

 

1. číslo 

Zpravodaj 

 Leden 2018 

Domov  

 „Srdce v dlaních“ 



 

V měsíci únoru narozeniny slaví:  

 

2. února    Gajane  Ghazarjanová 

4. února    Jaroslava  Kaňková 

5. února     Jarmila  Lorencová 

8. února    Milada  Ludvíková 

8. února    Vratislav  Morc 

11. února    Jana Náplavová 

12. února       Jaroslav  Malý 

13. února    Agnesa  Weisserová 

13. února    Hana  Machutová 

14. února    Jiří  Beran 

19. února    Marie  Halamová 

20. února    Marie  Jůvová 

22. února    Marie Frýbová   



 

 

23. února    Ludmila  Harciníková 

24. února    Božena  Turková 

 

 

 

Srdečně blahopřejeme 



 

Kulturní program na měsíc únor: 

2. února od 09,00 hodin 

 „Promítání filmu“ 

7. února od 09,30 hodin  

„Sportovní dopoledne“ 

9. února od 09,00 hodin  

„ Promítání filmu“ 

15. února od 13,30 hodin  

„Sluníčkový ples – Severka Jiříkov“ 

16. února od 09,00 hodin 

„ Promítání filmu“ 

21. února od 09,30 hodin  

„Masopustní veselí“ 

23. února od 09,00 hodin 

 „ Promítání filmu“ 

26. února od 09,00 hodin 

 „ Vaříme levně a chutně“ 



 

Co se událo v měsíci lednu: 

  

Vaříme levně a chutně 

V úterý 23. ledna jsme se sešli v ergo dílně, kde 

jsme společnými silami upekli pizza šneky. Práce 

nám šla hezky od ruky a na hotových šnecích jsme 

si moc pochutnali. 

  

 

 



 

 

 

 



 

Zimní výtvarná dílna 

Ve středu 24. ledna nás opět navštívily děti 

z mateřské školky. Společně s  našimi klienty 

vytvářeli srdíčka zdobené vlnou. 

 

 

 



 

 



 

 





 

 



 

 

 



Filipovský zázrak 

 

Filipovský zázrak je označení pro mariánské 

zjevení, které je datováno na 4. hodinu ranní          

v noci z 12. ledna na 13. ledna 1866 v domě        

čp. 63, ve vesnici Filipov ve Šluknovském výběžku, 

při němž se uzdravila Magdalena Kadeová       

(něm. Maria Magdalena Kade). Na místě zjevení 

byla postavena v letech 1873–1885 bazilika Panny 

Marie Pomocnice křesťanů, která se stala 

významným poutním místem litoměřické diecéze. 

Ve 30. letech 20. století patřilo toto místo mezi 

nejnavštěvovanější poutní místa střední Evropy     

a bylo mu přezdíváno „Lourdy severních Čech“. 

Také na počátku 21. století v místě probíhá 

rozsáhlá poutní aktivita. 

Filipov byl původně bezvýznamnou vesničkou, 
ležící těsně při státní hranici se Saskem. Zde žila 
mladá tkadlena Magdalena Kadeová                      
(5. června 1835 Filipov – 10. prosince 1905 
tamtéž), která byla od svých 19 let těžce nemocná. 
Byl jí tehdejšími metodami diagnostikován zápal 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1nsk%C3%A1_zjeven%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1nsk%C3%A1_zjeven%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1866
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filipov_(Ji%C5%99%C3%ADkov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0luknovsk%C3%BD_v%C3%BDb%C4%9B%C5%BEek
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Magdalena_Kade&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Magdalena
https://cs.wikipedia.org/wiki/1873
https://cs.wikipedia.org/wiki/1885
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Panny_Marie_Pomocnice_k%C5%99es%C5%A5an%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Panny_Marie_Pomocnice_k%C5%99es%C5%A5an%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze_litom%C4%9B%C5%99ick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lurdy
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pou%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tkadlec
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1835
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1905
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pal_plic


plic     a pohrudnice, zánět mozkových blan, k nimž 
se přidala častá křečová onemocnění spojená              
s těžkými křečovými záchvaty. Během deseti let se 
její zdravotní stav zhoršil natolik, že od podzimu 
1864 byla trvale připoutána na lůžko. Na počátku 
roku 1865 se objevily silné bolesti na prsou a velké 
hnisavé puchýře, které se brzy rozšířily po celém 
těle a vytvořily velké vředy. Ošetřující lékaři 
Görlich z Gersdorfu a Ulbrich z Jiříkova 
konstatovali, že stav nemocné je nevyléčitelný. 

Nemocná velmi trpěla a onemocnění vyžadovalo 
časté převazy. Přesto snášela nesnesitelné bolesti 
trpělivě. Dne 21. prosince 1865 přijala od kaplana 
Františka Storcha z Jiříkova svátost pomazání 
nemocných.   

V noci z 12. na 13. ledna 1866 uzřela nemocná       
u svého lůžka velkou ženskou postavu v zářícím 
bílém plášti s korunkou na hlavě. Silně nábožensky 
založená Magdalena, která byla velkou ctitelkou 
Panny Marie, byla zjevením oslovena: něm. „Mein 
Kind, von jetzt an heilt’s“ („Mé dítě, od nynějška 
budeš zdráva“, nebo „Mé dítě, od teď se to bude 
hojit“). Ráno po tomto zjevení Magdalena 
Kadeová vstala zcela zdráva, a mohla dokonce 
opět začít pracovat. 
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Zpráva o zázračném uzdravení a zjevení Panny 
Marie se brzy rozšířila nejen v obci, ale i v celém 
okolí. K malé chaloupce, kde došlo ke zjevení 
začaly putovat velké zástupy lidí. Lékaři v té době 
nebyli schopni podat žádné uspokojivé vysvětlení 
okamžitého uzdravení. Velmi rychle se zpráva        
o filipovském zázraku dostala i do soudobého 
tisku. 

Duchovní v Jiříkově se k záležitosti chovali velmi 
zdrženlivě a podali o celém případu litoměřickému 
biskupovi, do jehož diecéze Filipov náleží, 
podrobnou písemnou zprávu. I když tato relace 
nebyla určena pro veřejnost, pronikla mimo 
církevní prostředí a brzy byla rozšířena                    
v padesátitisícovém nákladu. Jiříkovská farní 
správa 2. února 1866 vyzvala veřejnost, aby 
vyčkala rozhodnutí církevní vyšetřovací komise. 

Církevním vyšetřováním byl pověřen litoměřický 
kanovník dr. Jan Nepomuk Řehák, který stanul       
v čele komise, která zasedala ve dnech                   
7. až 14. března 1866. Členy komise byli zvoleni 
starosta a šest městských radních z Jiříkova. 
Vyšetřování trvalo osm dnů. 
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Komisi byla předložena lékařská zpráva                   
o uzdravení Magdaleny Kadeové a ona sama 
podala pod přísahou výpověď. Komise navštívila    
i domek ve Filipově. Na závěr bylo vše sepsáno      
a církevní komise nezakazovala ani nedala pokyn   
k omezení poutí do Filipova. Když litoměřický 
biskup Augustin Pavel Wahala pobýval při 
příležitosti I. vatikánského koncilu v Římě, 
seznámil osobně papeže Pia IX. s celým 
filipovským případem. 

Mezitím stále stoupala návštěvnost domku,            
v němž se Panna Maria zjevila. Bylo proto 
upraveno jeho okolí. Stůl v místnosti, kde se 
odehrálo zjevení byl upraven na oltář. Před ním 
hořely svíce a konaly se modlitby. V tomto období 
se zde již udála řada vyslyšení proseb i těžko 
vysvětlitelných uzdravení považovaných za zázrak. 
V roce 1866 byl dán i první podnět ke stavbě 
votivní kaple.  

V den prvního výročí zjevení se zde konala lidová 
pouť spojená s vzýváním Panny Marie, Pomocnice 
křesťanů. Účastnilo se jí kolem 10 000 osob            
a jiříkovský kaplan František Storch měl zde první 
kázání. Storch († 11. srpna 1901) se také zasloužil  
i o zřízení filipovského kostela. Roku 1866 získal 
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domek Magdaleny Kadeové a ještě ten rok se na 
místo začal svážet stavební materiál. Při tomto 
prvním výročí se událo nové zázračné uzdravení. 
Stalo se tak 8. ledna 1867, když se na témže místě 
jako Magdalena Kadeová zázračně uzdravila 
chromá Magdalena Langhansová, kterou do 
domku přivezli na žebřiňáku a která odešla po 
vlastních nohou. Zajímavostí je přitom i to, že 
tento zázrak byl vcelku rychle potvrzen Svatým 
stolcem. 

Základní kámen kostela byl položen 8. září 1870    
v den, kdy církev slaví svátek Narození Panny 
Marie. Kaple byla po svém dokončení slavnostně 
vysvěcena 13. ledna 1873. Již v době svěcení kaple 
bylo však rozhodnuto postavit zde velký poutní 
mariánský kostel k jehož stavbě došlo v letech 
1874-1885 podle plánů vídeňského architekta 
Franze Hutzlera.  

Filipovská pamětní kniha zaznamenávala řadu 
vyslyšení proseb věřících, včetně uzdravení 
nevyléčitelně nemocných. Dne 11. října 1885 byl 
kostel slavnostně vysvěcen litoměřickým 
biskupem Emanuelem Schöbelem, který jej 
zasvětil Panně Marii Pomocnici křesťanů. 
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O který hrad nebo zámek se jedná? 

Podle textu uvedeného pod jednotlivými písmeny 

určete, o který český hrad nebo zámek se jedná. 

 

A 

Symbol Českého ráje, dvě čedičové skály se zbytky 

hradu, nazývané podle pověsti Baba a Panna. 

Prakticky nedobytný hrad, postavený                     

ve 14. století, byl jeden čas i loupežnickým sídlem, 

od roku 1648 je ve zříceninách. Z hradu se otevírá 

nádherná vyhlídka na Český ráj. 

 

Odpověď:................................................................. 

 

B 

Státní zámek, který je dominantou stejnojmenné 

části Benešova, vzdálené od centra města 3 km. 

Původně gotický hrad s typickou francouzskou 

dispozicí prodělal několik přestaveb. Poslední, 



koncem 19. století, byla pro pozdějšího 

rakouského následníka trůnu arcivévodu Františka 

Ferdinanda d´Este. Z té doby pochází zámecké 

zařízení a sbírka zbraní z 16. - 18. století, která 

patří mezi nejkrásnější v Evropě. U zámku byly 

založeny rozsáhlé anglické parky a růžová zahrada 

s plastikami z Itálie. V okolí jsou lovecké revíry       

a rybníky. 

 

Odpověď:................................................................. 

 

C 

Zámek, město a letovisko a na ostrohu nad 

Vltavou, ležící 11 km severně od Českých 

Budějovic. K městu přiléhá rybník Bezdrev, druhý 

největší v Čechách. Je zde i zoologická zahrada 

Ohrada. Původní hrad ze 13. století byl v dalších 

dobách přestavěn na renesanční a později na 

barokní zámek. Nynější novogotická budova 

windsorského stylu pochází z let 1841 – 1871. 

V zámku jsou bohaté sbírky a zařízení jeho jízdárna 



byla upravena na Alšovu jihočeskou galerii. Zámek 

působí nejimpozantněji za tmy, kde je ze všech 

stran osvícen tlumeným světlem. 

 

Odpověď:................................................................. 

 

D 

Zámek se nachází ve slavném středisku vinařské 

oblasti jižní Moravy, kousek od hranic 

s Rakouskem. Zámek je renesanční a vznikl           

na místě původního hradu. Nyní se v něm nachází 

muzeum s řadou unikátů. Patří k nim obrovský 

vinný sud v zámeckém sklepě, jeden z největších 

v Evropě, který pochází z roku 1643. Kdybyste jej 

chtěli za 80 let vypít, konzumovali byste denně   

3,5 l vína. Ve městě je také synagoga a židovský 

hřbitov jako připomínka toho, že město bylo po 

staletí jedním z hlavních center židů na Moravě. 

 

Odpověď:................................................................. 



E 

Jedná se o vodní hrad. Je obehnaný nejen 

hradbami, ale obklopuje ho i vodní příkop. Byl 

vystavěn koncem 15. století Půtou Švihovským 

z Rýzmberka. Architektonicky nejcennější je hradní 

palác a kaple. V 17. století byl hrad přeměněn 

v sýpku, od 18. století zůstal neobydlen. 

V padesátých letech 20. století byl zrenovován      

a zpřístupněn. Byly sem přeneseny kazetové 

stropy, uchovávané na zámku v Bělé pod 

Bezdězem. Nedávno se uskutečnila další důkladná 

a finančně náročná etapa rekonstrukce, především 

střešních částí hradu. 

 

Odpověď:................................................................. 

 

 

Správné odpovědi naleznete na konci zpravodaje. 

 

 



Přesmyčky rostlin 

V následujících názvech rostlin byla 

přeskupena písmena, takže jde na první 

pohled o nesrozumitelná. Přeskupte písmena 

tak, aby z každé skupiny písmen vznikl název 

rostliny. Na další stránce najdete jako 

nápovědu obrázky těchto rostlin. 

 

SIRNAC                     KARTIPONE  

 

LPTEKRÍČ                                      LÁPTNUI                 

ALŠIPMAPEK 

 

      CITNYHA                        FÉREIZ     

 

  EBARGR                      VNOLAKNAIK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skrývačky 

Pozorně si přečtěte následující věty. Jsou         

v nich ukryty názvy barev a měst. 

 

Barvy 

 

Kromě ovce i jehně dává maso. ....................... 

Každého člověka vábí láska. ............................. 

Příjemný večer náhle skončil. ........................... 

Vozovka byla místy mokrá. ............................... 

Na baru dává číšník hostovi vodku. .................. 

Přinesl Dáše dárek. ........................................... 

Zalila všechny květiny. ...................................... 

Přivezla tátu domů. .......................................... 

 

 



Města 

 

Vlasta chová kočky. .......................................... 

To byla Jirkova kamarádka. .............................. 

Přerovnala si věci ve skříních. .......................... 

Naučil jí čínsky. ................................................. 

Byli maličko líní. ................................................ 

Sním o starém zámku. ...................................... 

Chlapeček se uhodil do bříška. .........................  

 



Správné odpovědi: 

 O který hrad nebo zámek se jedná 

A      Trosky 

B      Konopiště 

C      Hluboká 

D      Mikulov 

E      Švihov 

 Přesmyčky rostlin  

Narcis, kopretina, petrklíč, tulipán, 

pampeliška, hyacint, frézie, gerbera, 

konvalinka. 

 Skrývačky 

Barvy – hnědá, bílá, černá, okr, rudá, šedá, 

lila, zlatá 

Města – Stachov, Jirkov, Přerov, Jičín, Kolín, 

Most, Dobříš 

 


