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Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a
doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné
informace.

Masopustní průvod
V sobotu 14. 2. 2015 se bude konat tradiční
masopustní průvod. Sraz masek v 8:00 hod.
v hospodě u pana Výtisky. Může se samozřejmě
připojit každý, kdo má chuť. Jako vždy projde
průvod celou vesnicí. Kdo se průvodu nezúčastní,
ale má rád veselo, může masky přivítat a
pohostit před svým domem.

Třídění odpadu
Děkujeme Vám všem za třídění odpadu.

Tip na pohoštění:

Škvarkové placky


Sběr použitého potravinářského
oleje a tuku
Na kontejnerové stání u mostku naproti sídlišti
Na Výsluní bude v nejbližší době přistavena
speciálně upravená nádoba na sběr použitého
potravinářského oleje a tuku, který se do ní
vkládá v uzavřených PET lahvích nebo v jiné
uzavíratelné nádobě z PVC. Odvoz tohoto
odpadu zajišťuje firma AVE.

Potřebujeme:
500 g mouky, 300 g škvarků, 1 vejce, asi 2 dl
mléka, 13 g droždí, sůl
Jak na to:
Nahrubo pokrájené škvarky, prosátou mouku
(část ponecháme stranou na posypání), vejce,
droždí rozmíchané ve vlažném mléce a sůl
propracujeme v míse na vláčné těsto. Necháme v
teple vykynout, vyválíme na plát silný 1 cm a
tvořítkem (sklenicí) vykrajujeme placky. Rovnáme
je na vymazaný plech, ozdobně propícháme
vidličkou a ve vyhřáté troubě pečeme do červena.

Obecní úřad Dolní Pěna

Masopustní veselí ukončuje období hojnosti
„masopustní období“, které začíná 7. 1. a končí
úterým před popeleční středou. Datum se odvíjí
od termínu prvního jarního úplňku.

Postní období
Popeleční středa (18.2.2015)
Popeleční středou, která ukončuje masopustní
veselí, začíná pro křesťanský svět doba půstu,
trvající 40 dní, na jejímž konci je oslava
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Postní doba:
1. neděle postní – Černá (22.2.2015)
První postní neděle po Popeleční středě se
jmenuje černá. Jméno černá si vysloužila díky
černým šatům, do kterých oblékaly v tento den
ženy vzhledem k nastávajícímu půstu.
2. neděle postní – Pražná (1.3.2015)
Tato druhá postní neděle má své jméno podle
jednoho z postních jídel, nazývaného „pražmo“.
Pražmo jsou vlastně upražená obilná zrna nebo
klasy. Z tohoto pražma se také připravovala
polévka "praženka".
3. neděle postní – Kýchavná (8.3.2015)
Třetí neděle postní je nazývána po kýchání. Ve
středověkých spisech se můžeme dočíst o
velikých a náhlých morech, které se začaly
projevovat kýcháním. V té době se říkalo:"Jakž
kdo kejchl, hned náhle umříti musil“. Lidé
obávající se, aby z toho kýchnutí neumřeli, přáli
sobě: „Pomáhej pán Bůh“ anebo „Pozdrav Tě pán
Bůh“.
4. neděle postní – Družebná (15.3.2015)
Družební - tak se říkalo v pořadí 4. postní neděli.
Staří Čechové ji také nazývali "družebadlná" nebo
"družbadlnice". Název neděle vychází zřejmě z
toho, že v tuto neděli chodíval ženich s družbou
do domu, kam chtěl o pomlázce přijít na
námluvy.
Někde
také
pojmenovali
tuto
neděli
"středopostní", neboť tvořila pomyslný střed
čtyřicetidenního půstu. Jinde zas "růžebnou"
nebo "růžovou", protože se tuto neděli světí v
Římě zlatá růže.
5. neděle postní – Smrtná (22.3.2015)
Pátou postní nedělí je neděle zvaná "Smrtná"
nebo také "Smrtelná". V ten den vynášeli lidé ze
vsi slaměnou "smrt, Mařenu, Mořenu, Mařanu,
smrtholku", loutku oděnou do ženských šatů. Šlo
vlastně o slaměnou figurínu, ověnčenou hadříky
a stužkami a nastrčenou na tyč. Za vsí ji vhodili

do vody, zpět do vsi se vraceli se zeleným
stromkem (lítem) a chodili od domu k domu,
přičemž si hlasitě prozpěvovali. Někde chodívají
chlapci se "Smrťákem" a děvčata s "Morenou".
"Líto" je malý smrček, na němž jsou zavěšeny
všelijaké ozdoby: pestré papírové věnce, kytičky,
obrázky svatých, různobarevné pentličky,
malovaná i bílá vyfouknutá vejce čili poucha
6. neděle postní – Květná (29.3.2015)
Poslední postní nedělí je Květná neděle. Její další
lidové názvy jsou také Květnice (Čechy),
Beránková neděle (jižní Čechy) či Palmová neděle
(Horácko). V tento den se slaví památka slavného
vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé
vítali čerstvými ratolestmi ze stromů a házeli je
na cestu. Na Květnou neděli se nemělo nic péct,
protože se prý zapekl květ na stromech, jinak
řečeno neurodilo by se žádného ovoce. V tento
den se také oblékaly nové šaty, aby v nich člověk
kvetl. Obydlí se vymetalo zelenými ratolestmi,
které měly vymést všechnu nemravnost a
zhýralost.
Pašijový týden
Tento týden se nazývá také svatý nebo velký.
Hned po Květné neděli začíná veliké čištění v
domácnostech. Všude se bílí, upravuje zahrádka
a okolí domu, čistí se okna a připravují nové šaty.
Dnům v tomto týdnu se říká:
- Modré pondělí - Šedivé úterý - Sazometná
středa - Zelený čtvrtek - Velký pátek - Bílá sobota.
Boží hod velikonoční (5.4.2015)
Název velikonoce pochází z „velké noci“ ze
soboty na neděli, kdy došlo ke zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Neděle po Bílé sobotě (1. neděle
velikonoční) je počátkem velikonočního období.
V tuto neděli všichni spěchali do kostela. Nikdo
nezůstával doma, neboť tento den se v kostele
světily velikonoční pokrmy (beránek, mazanec,
chléb, vejce a víno).
Pondělí velikonoční
Pondělí velikonoční nebo také jinak červené je ve
znamení
tolik
očekávaného
koledování,
pomlázky, mrskútu, pamihody atd., kdy chodí
chlapci s pomlázkami vyšlehat děvčata.

Zdroj: České tradice, knižní archív České
tradice, internet

