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SVATODUŠNÍ SVÁTKY A VAJEČINA
Letnice se slaví padesát dnů po Velikonocích, rovněž jsou svátkem seslání
Ducha svatého, jsou vyvrcholením a naplněním Velikonoc.
Původní celotýdenní svátky s přísným zákazem polních prací postupně církev zredukovala na tři dny a v 19. století už jen na neděli a pondělí. V roce
1925 bylo svatodušní pondělí potvrzeno jako státní svátek, v roce 1951 se
stalo opět běžným pracovním dnem a tato situace platí dodnes, ačkoli v
mnoha evropských státech je tento den stále dnem volna.
A kde se vzal zvyk dělat na svatodušní pondělí vaječinu? Na tuto otázku zná
odpověď málokdo, ani pamětníci vlastně nevědí, jakou spojitost mají letnice
a vaječina. V českých zemích se svatodušní svátky slavily od příchodu křes-
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ťanství. V lidové zbožnosti však dlouho přetrvávaly pohanské obyčeje a
zvyky. Ty se v různých krajích odlišovaly. Zvyk smažení vajec ve volné přírodě byl nejvíc rozšířen na Severní Moravě. Původně bylo smažení vajec
spojeno s pasteveckým prostředím, a to v době prvního slavnostního jarního
výhonu dobytka na pastvu. Pasáci při prvním výhonu dostávali jako odměnu
slepičí vejce, které si připravovali na ohni. Vejce bylo v lidovém prostředí
předmětem mnoha praktik, které měly zajistit dobrou úrodu, hojnost nebo
zdravý dobytek. Při prvním výhonu musel pasáček například obkoulet vařeným vejcem pastvinu, aby se mu stádo po celý rok nerozbíhalo. Další z tradic bylo koulení dvěma vařenými vejci po kravách, aby byly stejně kulaté jako vajíčka. Postupně se od těchto tradic upouštělo, ale vejce jako odměna
pro pasáčky přetrvala, stejně jako jejich pojídání ve volné přírodě.
První konkrétnější zmínky o přípravě vaječiny v souvislosti s letnicemi jsou
od konce 19. století. V české literatuře je v tomto období zaznamenán pojem
„snošky“. „Snošky“ se konaly na svatodušní pondělí. Jednalo se o hostinu v
přírodě, na kterou si čeledíni a děvečky nasnášeli vejce a slaninu a připravovali si vaječinu. Později se na „snošky“ scházela celá vesnice. Chodilo se od
ohniště k ohništi ochutnávat, čepovalo se pivo ze čtvrtek a nechyběla ani gořalečka. S večerem se dostavovala i dobrá nálada.
V současné době je dělání vaječiny na Svatodušní pondělí vesměs rodinná
nebo sousedská událost.
V článku bylo čerpáno z:
https://is.muni.cz/th/wuzkl/Magisterska_diplomova_prace_Tobolova.pdf
Bc. M. Fedorová, pastorační asistentka

V DOMECH CHARITY
NOVÝ HROZENKOV TO
VONĚLO KÁVOU
Minulý týden navštívil Charitu
Nový Hrozenkov Ing. Jiří Václavík - generální ředitel firmy
Austin Detonator s. r. o. S sebou přivezl několik krabic, jejichž obsah většina ze zaměstnanců neznala. „Co když to
jsou nějaké rozbušky?“ Žertovala jedna z kolegyň a velmi
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opatrně začala rozbalovat největší krabici. „To není možné, ony jsou snad
všechny plné kávy,“ ozvalo se za chvíli ze zasedací místnosti. Austin Detonator totiž obdaroval všechny pracovnice ve službách dobrou kávou, a také
díky jeho finanční podpoře si ji budou moci vychutnat z dvou nových kávovarů i v Domě pokojného stáří a ve Víceúčelovém charitním domě. Pečovatelky si tak kdykoli mohou „dobít baterky“ během náročného dne nebo při noční
službě. „Jde poznat, že jsou naši dlouhodobí podporovatelé, mají nás totiž
dobře prokouknuté,“ říká Danuše Martinková - ředitelka Charity Nový Hrozenkov.
Eva Čechová

POSTNÍ ALMUŽNA 2021
Letos, stejně jako vloni, jsme prožívali čtyřicetidenní postní období v koronavirových omezeních. Přesto si lidé našli cestu k „postničkám“. Odříci si
něco, co nutně nepotřebuji k životu a ušetřené prostředky věnovat na pomoc
potřebným, je smyslem Postní almužny. Děkujeme všem, kteří v této nelehké době myslí na druhé. Finanční prostředky z Postní almužny se vrátí do
farnosti k těm, kteří se i díky pandemii dostali do obtížné životní situace.
Prostřednictvím Postní almužny 2021 se vybralo 35 481,- Kč.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří do této nelehké doby vnáší světlo dobrých skutků.
Bc. Marie. Fedorová, pastorační asistentka

Poradna sv. Rity: Nový Hrozenkov 504, Nový Hrozenkov (nově zrekonstruovaná budova u hlavní silnice ve středu obce)
tel.: 728 324 494.
Ve dnech: pondělí 8:00-10:00 hod., středa 13:00-15:00 hod.
a čtvrtek terén (mimo poradnu) 10:00-12:00 hod.
SLUŽBA JE BEZPLATNÁ

DENNÍ STACIONÁŘ V PROVOZU
Ačkoliv byl v loňském roce Denní stacionář Slunečnice na Halenkově z rozhodnutí vlády několik měsíců uzavřen, v současné době je plně otevřen a
přijímá nové zájemce o tuto službu. Na docházení do denních stacionářů se
nevztahuje žádné omezení pohybu obyvatel, uživatelé se tedy mohou spo3
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lečně setkávat. Aby to pro všechny bylo co nejbezpečnější, provádíme především tyto kroky:
 zaměstnanci jsou pravidelně testovaní, někteří i očkovaní
 zaměstnancům ani uživatelům není umožněna přítomnost s příznaky
respiračních onemocnění, všem je pravidelně měřena teplota
 pracovníci nosí respirátory, uživatelé mají v souladu se zákonem
ochranu dýchacích cest dle vlastního zdravotního stavu
 do prostor stacionáře nemají přístup cizí osoby
 podle počtu účastníků jsme schopni poskytovat službu ve dvou oddělených místnostech, aby nedocházelo k blízkému kontaktu mezi osobami
 v závislosti na počasí se snažíme službu poskytovat ve velké míře i
venku
Denní stacionář vnímáme v této době jako bezpečné místo, které mohou
využívat osoby, kterým chyběl kontakt s lidmi a aktivní činnost. Stejně tak
službu nabízíme i osobám, které ze zdravotních důvodů potřebují zajištění
běžné péče o vlastní osobu, a to i např. s onemocněním demencí. Službu
poskytujeme nejen seniorům, ale i osobám s mentálním nebo jiným duševním onemocněním.
Službu je možné využívat každodenně (mimo víkendů), nebo podle domluvy,
stejně tak se individuálně domluví čas. Zajištění celodenní stravy a dovozu a
odvozu je samozřejmostí.
Noví zájemci o službu se mohou pro více informací ozvat na telefonní číslo 739 507 126. Těšíme se.
Vojtěch Petroš
vedoucí Denního stacionáře Slunečnice

NAROZENINOVÁ NÁVŠTĚVA U
PANA 100KLASY
V pátek 26. března 2021 jsme si vydali za panem Stoklasou do malebného údolí Podťaté ve
Velkých Karlovicích. Velká sláva se nakonec
musela odložit, ale sto let se slaví jen jednou.
Proto jsme se vydali alespoň v omezeném počtu
za naším dlouholetým charitním přítelem. Při
každodenní předávce oběda jsme mu spolu
s pečovatelkou Maruškou a vedoucí služeb Lenkou Váželovou popřáli pevné zdraví a předali
dárky.
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HLEDÁME SRDCAŘE!
Přístřeší hodně vyřeší
Charita Nový Hrozenkov pořádá od 14. 4. 2021 sbírku na dofinancování
Zázemí terénních služeb prostřednictvím webového portálu Donio.
Proto hledáme „srdcaře“, kteří nám pomůžou s dofinancováním projektu,
díky kterému jsme mohli vybudovat nezbytné zázemí pro terénní a ambulantní služby, včetně bezbariérového přístupu a parkovacích prostor pro
vozidla potřebné k zajištění péče. Většinu nákladů jsme mohli zafinancovat
díky dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a úžasné podpory
společností:
Lesy augustiniánského
opatství,
Austin Detonator, Kayaku Safety
Systems Europe a.s. a ostatních našich podporovatelů. Stále nám ale
zbývá doplatit nemalá částka. Proto
budeme rádi za jakýkoli finanční
příspěvek.
Srdečně děkujeme.
Přispět můžete prostřednictvím
QR kódu níže, nebo na tomto
odkazu: https://www.donio.cz/NovyHrozenkov
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DEKACERT
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Zaměstnanci Charity Nový Hrozenkov se již od roku 2017 seznamují s programem DekaCert (autorka programu – Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann, Německo), který vychází z desatera. DekaCert nepředpokládá víru, ale prezentuje hodnoty, kterými se chceme v Charitě řídit. Hodnoty v
sociální oblasti. V současné době, vzhledem k náročné situaci potřebujeme tyto hodnoty znovu prověřit, zda jsou naší součástí. Zda pod tíhou doby
jsme schopni všemu dostát. Není to pro nikoho
jednoduché, ale věříme, že se nám to podaří.
Zde je ukázka hodnot a pak také doporučení, proč
se
tímto
programem
zabývat
Láska, milosrdenství, důstojnost, spravedlnost, svoboda …
Abychom měli vedle sebe vzory, které nám mají být příkladem, zvolilo si
každé zařízení svého patrona:
 Charitní pečovatelská služba – sv. Ludmila
 Domácí zdravotní péče – sv. Alžběta Durynská
 Domácí hospic Doma - sv. Kamila de Lellis
 Osobní asistence - sv. Anežka
 Dům pokojného stáří – sv. Zdislava
 Denní stacionář Slunečnice – sv. Josef
 Sociální rehabilitace – sv. Linhart
 Poradna- sv. Rita
 účetní jednotka – sv. Jan Pavel II.
 Sociální doprava – sv. Kryštofa
 A celá Charita Nový Hrozenkov je pod záštitou Svaté rodiny
zpracovala: Danuše Martinková

"DekaCert představuje dekalog jako hodnotový program, který přesahuje
hranice náboženství, a může být inspirativní i pro lidi bez vyznání. Jinými
slovy – člověk nemusí být věřící, přesto může objevit v desateru nemalé kulturní bohatství. Dekalog není však jen jakýsi civilizační kód, který otvírá cestu prosperitě (vzpomeňme jen, jak slabá je společnost bez morálky), DEKACERT nabízí víc. Přináší totiž i zcela osobní přístup k desateru, probouzí
hlubší hodnotovou citlivost a chuť bohatství desatera integrovat do rámce
jedinečné osobní spirituality každého z nás."
—ThLic. David Bouma, Th.D. Univerzita Hradec Králové
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Pomoc srdcem a porozuměním
+ u vás doma i u nás
+ 365 dnů v roce
+ služby od A do Z
Zázemí Nový Hrozenkov
756 04, Nový Hrozenkov 504
 Ředitelka organizace
 Fundraising
 Public relations
 Pokladna

Tel.: 571 451 548
Tel.: 606 771 510
Tel.: 604 211 679
Tel.: 734 685 464
Tel.: 734 875 593

Terénní služby
 Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence
o
vedoucí služby
o
vedoucí provozu
 Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče
 LÁVKA – sociální rehabilitace
 Poradna sv. Rity - sociální poradenství
 Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek
 Pastorační asistence
Víceúčelový charitní dům Halenkov
756 03 Halenkov 191
 Denní stacionář Slunečnice
 Odlehčovací služba
 Sociální doprava (soc. autobus, minibus, soc. auto)
Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov
756 04 Nový Hrozenkov 124
 Vedoucí Domu pokojného stáří
 Sociální pracovnice

Tel.: 571 410 087
Tel.: 734 682 700
Tel.:728 324 457
Tel.: 737 572 190
Tel.: 733 685 408
Tel.: 728 324 494
Tel.: 730 190 401
Tel.: 605 779 129
Tel.: 571 420 135
Tel.: 739 507 126
Tel.: 603 717 454
Tel.: 734 875 592
Tel.: 571 429 676
Tel.: 603 717 454
Tel.: 734 435 459

Naše služby můžete finančně podpořit. Děkujeme vám!
číslo bankovního účtu: 627344851/0100
reditel@nhrozenkov.charita.cz
www.nhrozenkov.charita.cz
Hlavní partner – Lesy augustiniánského opatství s.r.o.
Charitní listy – vydavatel Charita Nový Hrozenkov,
756 04 Nový Hrozenkov 504
www.nhrozenkov.charita.cz
Zpracovala Eva Čechová, náklad 350 ks.

Příští Charitní listy vyjdou na začátku června 2021. Není-li uvedeno jinak, pochází fotografie z archívu
CHNH. Fotografie plní ilustrační funkci.
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