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Letos 19. 9. 2019 jsme
v našem
nově zrekonstruovaném domově oslavili již dva roky.
Jsme velmi rádi, že máme další důvod
k oslavám, protože k novému domovu
budeme mít i novou zahradu. V průběhu
roku 2019 nejprve proběhly terénní úpravy
zahrady, na které navazovaly zahradnické
práce a vybavení zahradním mobiliářem.
A tak konečně můžeme společně oslavit
otevření zahrady - 11. 12. 2019 od 17-té
hodiny v zahradním altánu.
Srdečně všechny klienty i jejich rodiny
zveme. Nezapomeňte se teple obléci,
personál k doprovodu do altánu bude
k dispozici. Po krátkém slavnostním otevření
bude následovat přesun do tepla a od 18-ti
hodin si ve společných prostorách domova
společně zazpíváme koledy v rámci akce
Česko zpívá koledy.

SEZNAM KOLED
1. Nesem vám noviny
2. Narodil se Kristus Pán
3. Půjdem spolu do Betléma
4. Jak jsi krásné, neviňátko
5. Pásli ovce valaši
6. Vánoce, Vánoce přicházejí

Je doba duchovních příprav na Vánoce, doba
rozjímání a dobročinnosti, doba adventní. 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).

Počátek adventu letos připadá na 1. prosince.
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 8. prosince. 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 15. prosince.
Tato neděle bývá označována jako stříbrná neděle.

Čtvrtá adventní neděle letos bude 22. prosince.
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.

Přejeme Všem klientům, jejich rodinám, našim
zaměstnancům a jejím blízkým krásný adventní čas.

Vánoční akce v Domově pro seniory Kaplice
3. 12. – návštěva starosty z Velešína
4. 12. – návštěva starosty z Nových Hradů
5. 12. – Mikuláš, čert a anděl – 14,00 hod.
5. 12. – návštěva paní místostarostky z Dolního Dvořiště
9. 12. – návštěva starosty z Vyššího Brodu
10. 12. – návštěva starosty z Českého Krumlova
11. 12. – slavnostní otevření zahrady 17,00 hod. – altán
11. 12. Česko zpívá koledy – 18,00 hod.
12. 12. – Jihočeská filharmonie – 10,00 hod.
12. 12. – odpoledne p. farář Šimák s dětmi
13. 12. – ZŠ Fantova – krátké divadlo
Jak šla zvířátka do Betléma
17.12. – návštěva starosty z Větřní – 9,00 hod.
17. 12. návštěva starosty z Kaplice – 14,00 hod.
18. 12. – vánoční setkání s dětmi – 15,00 hod.
20. 12. – Vánoční lidové tradice – 10,00 hod.
30. 12. – posezení s harmonikou

Krásný advent !
* Akce se mohou průběžně doplňovat / měnit.

