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Je to až neuvěřitelná, ale opět je tu
konec roku. Listopad se přežene jako
vítr a pak zbývá poslední měsíc v roce jeho vlády - prosinec.
Proč se jmenuje Listopad listopadem je jasné. Název je odvozen od padání
listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách
typické.
Ale z jakého slova je odvozen prosinec ? Zkuste si tipnout.

Možných vysvětlení jména posledního měsíce v roce je několik. Název
pravděpodobně pochází od slova „prosiněti“ (problesknout), což značí, že se
jedná o měsíc, kdy slunce už jen občas prosvitne (probleskne) mezi mraky.
Může ale být odvozen též od slova siný (modravý, šedivý), či od slova prase,
jelikož tento měsíc je obvyklým časem zabijaček. Další možností původu je
odvození od slova „prosit“ v souvislosti s vánočním koledováním. (zdroj:
wikipedie)
Advent
Je doba duchovní přípravy na Vánoce,
doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla
doba adventní zároveň dobou postu, kdy
byly zakázány zábavy, svatby a hodování.
V západní tradici je advent také dobou
zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným
rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy bylo nutné
zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se
vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod.
(zdroj: Wikipedie).

Letos připadá na 2. prosince 2018. Podle
novodobého označení se označuje jako
železná neděle. V tomto období nás čeká
svátek sv. Barbory, Mikuláš anděl a čerti.

Letos se na ni můžeme těšit 9. prosince 2018.
Označuje se také jako bronzová neděle. V tento
týden má svátek Lucie. O sv. Lucii se říká, že žila ve 4. století, rozdala
veškerý svůj majetek a rozhodla se žít dál jako křesťanka. Pranostika: Sv.
Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

Třetí adventní neděle vychází na 16. prosince 2018.
Tato neděle bývá označována jako stříbrná neděle.

Čtvrtá adventní neděle letos bude zároveň čtvrtou prosincovou nedělí
a bude 23. prosince 2018. Podle novodobého označení se označuje jako
zlatá neděle. Adventní období končí západem sluníčka na Štědrý den. Po
tomto období by se měla zapálit poslední 4. svíčka na věnci.

6.12 – vystoupení dětí z Mateřské školky – 10,00 hod.
7.12 – Vánoční koncert Jihočeského divadla – 10,00 hod.
11. 12 – Hudební vystoupení Bára Zemanová - 14,30 hod.
12. 12 – Česko zpívá koledy - 18,00 hod.
13. 12 – Lidové tradice – 14,00 hod.
18. 12 – Taneční vystoupení dětí Domu dětí a mládeže – 15,00 hod.
19. 12 – Hudební vystoupení dětí ze ZŠ Benešov nad Černou – 10,30 hod.
24. 12 – setkání se zaměstnanci – 10,00 hod.
31. 12 – Silvestrovské posezení s hudbou
Kromě výše uvedených akcí navštíví domov několik starostů z okolních
obcí, kteří přijedou popřát svým občanům a předat dárek.
O termínu návštěv jednotlivých starostů budete informováni.

