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Domov  

 „Srdce v dlaních“ 

 



V měsíci únoru narozeniny slaví: 

  

    5. února    Lorencová Jarmila 

 13. února     Machutová Hana 

 13. února     Šveňhová Sylvie 

 14. února     Beran Jiří 

 18. února     Bestajovská Miloslava 

 19. února     Halamová Marie 

 21. února     Davidová Viera 

 22.února      Frýbová Marie     

  

 

 

 

Srdečně blahopřejeme 



V měsíci březnu narozeniny slaví: 

  1. března    Koky Antonín 

  7. března    Pokoráková Božena 

  8. března    Novák Stanislav 

  8. března    Thirová Zdeňka  

  9. března    Feniková Ludmila 

10. března    Kosáčková Eva 

15. března    Seďová Zdeňka 

16. března    Brabec Josef 

25. března    Tauberová Háta 

26. března    Prokešová Jana 

27. března    Krouský Oldřich 

28. března    Hofrichter Jiří 

29. března    Hlavoň Jiří 

29. března   Ljach Václav 

30. března    Duras Bedřich        Srdečně blahopřejeme 



V měsíci dubnu narozeniny slaví: 

    

   7. dubna    Hofrichterová Dagmar 

 14. dubna    Slánský Václav 

 22. dubna    Csomár Juraj 

 26. dubna    Nerad Luboš 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně blahopřejeme 



Co se událo v měsíci lednu: 

Filipovský zázrak 

Filipovský zázrak je označení pro mariánské 

zjevení, které je datováno na 4. hodinu ranní v 

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

čp. 63, ve vesnici Filipov ve Šluknovském 

výběžku, při němž se uzdravila Magdalena 

Kadeová. 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. Rozsáhlá poutní aktivita 

probíhá na tomto místě dodnes.          

K tomuto výročí se každoročně slouží 

bohoslužba, které se zúčastnili i klienti našeho 

Domova.  

 

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/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/w/index.php?title=Magdalena_Kade&action=edit&redlink=1
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/Diec%C3%A9ze_litom%C4%9B%C5%99ick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pou%C5%A5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co se událo v měsíci únoru: 

Masopust 

Období masopustu začíná od svátku Tří králů 

(6. 1.) do Popeleční středy, jejíž datum je 

proměnlivé.  Masopust byl přijímán jako ventil 

života, svázaný jinak předpisy a regulemi. Jeho 

symbolika byla ve slovanském pojetí 

zaměřená na vítání jara a zabezpečení 

hojnosti, úrody a plodnosti.          

 Masopustní, karnevalové průvody masek 

chodí nejméně od 13. století, původ ale sahá 

až před náš letopočet. Název karneval pochází 

z Itálie a znamená sbohem maso. Po bohatém 

masopustu, následoval totiž čtyřicetidenní 

půst bez alkoholu a masa. Neznamenalo to 

hladovění, ale střídmost a vyváženost v jídle, 

tak jak je doporučováno i dnes.                                                                               

S našimi klienty jsme masopust patřičně 

oslavili ve středu 23. února na kulturním sále, 

https://www.ceskazceska.cz/masopustni-obchuzky


kde si pochutnali na připraveném občerstvení. 

K poslechu a zpěvu hrál Jaroslav Porta. 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Co se událo v měsíci březnu:   

Mezinárodní den žen 

Přestože si mnozí lidé MDŽ spojují výhradně s 

dobou komunismu, tento svátek má své 

kořeny v mnohem dřívější době, kdy měl 

pomáhat v boji za práva žen, a to především 

za právo volit. O zavedení svátku se rozhodlo v 

roce 1910 na konferenci v Kadani. 

Naše klientky obdržely k svátku drobnou 

květinu. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Vaříme levně a chutně 

Činnosti spojené s vařením a pečením nejsou 

pro naše klientky ničím neznámým, proto si 

poslední březnový pátek udělaly své oblíbené 

bramboráky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


