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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

NAŠE DĚDINY - zpravodaj obcí Bohuslavice, Březnice a Salaš. * Vydává
Římskokatolická farnost Březnice, Březnice 14, 760 01 Zlín. * Své příspěvky
můžete vložit do poštovní schránky farního úřadu v Březnici, poslat
elektronickou poštou na adresu: nase.dediny@volny.cz nebo předat členům
redakční rady. * Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při
výběru dává přednost textům stručným. *Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
* Zpravodaj je vydáván za podpory Obce Březnice a Obce Bohuslavice.
* Určeno pro vnitřní potřebu farnosti.* Uzávěrka čísla: 4.4.2018.

Ilustrace: J. Švajdová

V SADĚ SKVÍ SE JARA KVĚT

Jarní

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Když svatý Josef otvírá,
tu zima kvílí:Ouha!
Tesařská ostrá sekyra,
zpod pláště světci čouhá.

Obec Březnice zve všechny aktivní dříve narozené občany na
HUDEBNÍ ODPOLEDNE s překvapením, v pátek 13.4.2018 v 15 hod., v sále
obecního domu (vedle pohostinství).

Hned vlečku zimě přesekne,
zašlápne špínu sněhu,
a vše co bylo nepěkné,
promění v zpěv a něhu.

Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne i večer.

Kéž vlaštovky už zavolá,
jež byly s námi loni.
Fialka skrytá dopola,
pod keřem prudce voní.

TJ Sokol Březnice ve spolupráci s obcí Březnice a SRPŠ Březnice pořádá tradiční
akci pro malé i velké - PÁLENÍ ČARODĚJNIC, v pondělí 30.4.2018 od 18 hod.
v areálu sokolovny.

Rozepne kvítek spanilý,
strom celý rázem zbělá,
a kde se vezme - za chvíli,
bude na kvítku včela.

Obec Březnice si Vás dovoluje pozvat na pietní akt:
Uctění památky obětí II. sv. války, který se koná v úterý, 1.5.2018 ve 13:00 hod.
před kostelem.

Sedne si vprostřed do medu,
aby ji slunce hřálo,
a to je vše, co dovedu,
já vím, že je to málo.

Obec Březnice a ochotnický divadelní spolek A.I.D.S. si dovolují pozvat malé
i velké na divadelní představení kroměřížského souboru Říše loutek.
kdy: v neděli 13.5.2018 v 15:00 hod.
kde: sál obecního domu
Vstupné dobrovolné.

Jaroslav Seifert

Na zpravodaj Naše dědiny jste darovali v Březnici 600,- Kč, v Salaši 350,- Kč.
Děkujeme.

Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 9.5.2018.
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POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

Všem čtenářům Našich dědin přejeme z redakční rady hezké jarní dny.
Svatý František z Assisi (1182-1226), zakladatel řádu františkánů a patron ekologů,
světec, který, myslím, nachází dost obdivovatelů nejen mezi křesťany, ale i mezi
vyznavači jiných náboženství, po mnoha utrpeních, kterých se mu dostalo, následně
zakusil velkou útěchu od Boha, že mu tato utrpení poslouží k záchraně duše. Jeho
odpovědí na tyto prožitky se stal Chvalozpěv na stvoření. V této modlitbě, kterou
složil asi dva roky před svou smrtí, lze vnímat hlavní pilíř jeho spirituality, duchovní
nauky. Tou se stává Boží chvála. Tuto chválu pak Bohu vzdává celé stvoření svým
rozmanitým způsobem, a k této chvále je zván i každý člověk.
Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.
Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.
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Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám,
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.
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Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.
Blažení ti, kdo je nesou v pokoji,
neboť ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.

BŘEZEN - ZA KAMNA VLEZEM

Ilustrace p. R. Bárta

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.
Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu,
a služte mu s velikou pokorou.
Kéž nám krásné jarní dny pomohou připojit se k těmto chválám bratra Slunce,
sestry Luny, Matky Země i svatého Františka.
P. Václav Fojtík
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Žehnání polí, luk a pastvin

POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

Kolem svátku svatého Marka evangelisty (25. dubna) se konají modlitby za úrodu.
V kostele se začíná litaniemi ke všem svatým, procesí vychází do polí, kde se průvod
zastavuje u Božích muk a kapliček, následně se louky, pole a pastviny žehnají
svěcenou vodou, účastníci zapichují vyrobené křížky do půdy, aby úroda byla
chráněna od přírodních pohrom. Poté se průvod vrací do kostela.
Modlitba za letošní úrodu bude zahájena v březnickém kostele v neděli, 29. dubna
2018 ve 14:00 hod.

Bože, tys už při stvoření světa rozhodl,
aby země vydala zeleň
a plodiny nejrůznějšího druhu,
ty poskytuješ semeno k setí i úrodu;
dej, ať lidská práce
provázena tvým štědrým požehnáním
přináší bohaté ovoce
a tvůj lid ať tě už tady i na věčnosti
bez ustání chválí za to,
že ho zahrnuješ množstvím svých darů.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
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P. Václav Fojtík
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POPRVÉ DO KNIHOVNY
Březen je měsícem knihy. V tomto měsíci probíhá v knihovnách po celé republice
mnoho akcí na podporu čtenářství a pěstování lásky ke knihám, a proto jsme se
rozhodli, že s dětmi poprvé navštívíme Krajskou knihovnu Františka Bartoše
ve Zlíně. Ta každoročně připravuje pro děti vzdělávací programy, v nichž je
zábavnou a interaktivní formou seznamuje s knihami a s prostředím knihovny.
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Do knihovny jsme se vydali ve středu 14. března. Přivítala nás zde usměvavá paní
knihovnice, která nás provedla dětským oddělením a usadila nás na malé barevné
židličky. Potom si s dětmi povídala o pohádkách a pohádkových bytostech - princích
a princeznách, dracích a zvířátkách, kouzelnících a čarodějnicích. Děti se dozvěděly,
pro koho je knihovna určena, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím a jak se
mají správně starat o knihu. Poznávaly pohádky z úryvků, opravovaly paní
knihovnici, protože pletla názvy pohádek, poslechly si Pohádku naruby od Jiřího
Žáčka a pomohly s pohádkovými hádankami a doplňovačkami. Všechny úkoly děti
hravě zvládly a splnily. Za odměnu jsme si vypůjčili knihu, z níž nám paní
knihovnice četla a taky nás čekala sladká svačinka, po které jsme se vydali na cestu
zpátky do školky. Kromě nové knihy jsme si s sebou vezli i úsměvy na tvářích
z hezky prožitého dopoledne, které bylo jedním velkým zážitkem a dobrodružstvím
(nejen knihovna, ale i cesta autobusem). Už teď se těšíme na další návštěvu
knihovny.
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Obec Březnice ve spolupráci s ochotnickým souborem A.I.D.S. a TJ Sokol Březnice
připravuje na sobotu 9.6.2018 akci s názvem:

Oslavy 100letého výročí založení republiky aneb
prvorepublikové odpoledne na Březnici.
Akce se koná ve venkovních prostorách v areálu sokolovny, v případě nepříznivého
počasí uvnitř v sokolovně.
Od 14:00 do 18:00 hod. se můžete těšit na odpoledne ve stylu první republiky dobová hudba v podání Melody Gentlemen z Lednice, módní přehlídky
prvorepublikového oblečení, ukázka armády I. sv. války, dobová pošta, fotoateliér,
půjčovna historických kol, prvorepublikové četnictvo, okružní jízdy historickým
autobusem, dobové občerstvení ...
Součástí bude i výstava historických fotografií a ostatních prvorepublikových
materiálů z Březnice - v přísálí sokolovny. Chtěli bychom Vás touto cestou poprosit
o zapůjčení jakýchkoli dokumentů pro tuto výstavu. V případě, že můžete cokoli
s prvorepublikovou tématikou zapůjčit - kontaktujte, prosím, Obecní úřad Březnice.
Děkujeme.
V 19:30 hod. v budově sokolovny sehraje místní ochotnický spolek svoji adaptaci
hry Oscara Wildea "Strašidlo Cantervillské”.
Vstup na akci zdarma.
Josef Hutěčka, starosta

A co vy? Znáte pohádky?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Princezna za brášku
Dlouhý Honza
Taková panenka
Zvířátka a kouzelníci
O neposlušných děťátkách
Malá mořská síla
Otománek
Osušku z pytle ven
Tři koblížky pro Popelku
Kocour v notách
Princ Hajaja
Sněhurka a sedm loupežníků
Princezna se zlatou hvězdou na těle
Červená bačkorka
Pyšná koupelna
Čert a sváča
Kamínek a Vochomůrka
Dědečku vař
Tři zlaté vlasy děda medvěda
Knoflíková chaloupka
O kohoutkovi a čepičce
O pejskovi a holčičce
Skřítkova Růženka
Aladin a kouzelná pumpa
Bc. Lucie Gottfried
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Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
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DEN MATEK

Poděkování
21. března 2018 uspořádala MS ČCK Březnice přednášku o lécích.
Paní Dr. Helena Staňková rozdělila přednášku na dvě části. V té první nám
připomněla a doporučila, co by měla obsahovat, a které věci by neměly chybět
v domácí lékárničce. V druhé části mluvila o lécích. Poradila nám, čím léky nejraději
zapíjet. Hovořila o čajích, o bylinkách, potravinách a ovoci, společně užívanými
s některými léky.
Velmi ochotně odpovídala na naše dotazy.
Děkujeme paní RNDr. Heleně Staňkové za příjemný večer a čas, který nám věnovala.

Nejkrásnější oči jsou ty, které umí plakat, nejsladší rty jsou ty, které umí líbat,
nejjemnější ruce jsou ty, které umí hladit, nejsilnější paže jsou ty, které umí objímat,
nejpevnější nohy jsou ty, které umí doprovázet. Nejkrásnější bytostí je máma, která
tohle všechno dělá!
Den matek je svátkem, který vyjadřuje úctu k ženám a matkám.
U nás a v mnoha dalších zemích je Den matek slaven vždy druhou neděli v květnu.
K tomuto slavnostnímu dni přidáváme ještě malý poetický dárek ...

MS ČČK Březnice

Matka a jabloň
František Hrubín
Od hříbátka do poupátka
všichni víme, kdo je matka.
Kolem jarem voní svět,
ty jsi jabloň a my květ.
Stejně letos jako loni
kvete jabloň za jabloní.
Jednou zbude, matičko,
po tom květu jablíčko.
Jablíčko si jádra chová,
z jádra vyroste tu znova

Rozloučení
František Postava
Jarmila Dlabačová

Bohuslavice
Kudlov

Křest
Jakub Kužílek
Martin Kužílek
Marek Mikeštík

Bohuslavice
Bohuslavice
Bohuslavice

jabloň, máma, na ní květ,
aby voněl celý svět.

Marie Burdelová
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Společenská rubrika
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Duchovní obnovy v Březnici 13. v měsíci
1917- 2018

Májové pobožnosti

Také letos jste zváni do kostela svatého Bartoloměje v Březnici ke společné duchovní
obnově a modlitbě ve dnech zjevení Panny Marie ve Fatimě, tedy od května do října
vždy třináctého v měsíci s tímto programem:

V měsíci květnu, letos stejně jako v dřívějších letech, budou probíhat májové
pobožnosti. Opět jsme zváni k modlitbám, zpěvům a společným setkáním v tichu
kostela či kaplí, nebo pod širým nebem.
Kněžno máje, buď pozdravena!

8:00-17:00 pozvání k tiché adoraci
17:00 modlitba růžence
18:00 mše svatá
19:00 svědectví
V neděli 13. května bude mši svatou slavit novokněz P. Pavel Bicek, který působí
jako kaplan v Českých Budějovicích. Po mši svaté udělí novokněžské požehnání.

O nedělích budou májové pobožnosti:
- 6. května ve 14:00 hod.: od kostela v Březnici do kaple Panny Marie Růžencové na
Salaš
- (13. května možnost navštívit kostel v Březnici od 8:00 hod. k tiché adoraci,
v 17:00 hod. k modlitbě růžence, v 18:00 hod. ke mši svaté v den zjevení Panny Marie
ve Fatimě)
- 20. května ve 14:00 hod.: na Dolním konci Březnice u obrázku Panny Marie
- 27. května ve 14 hod.: v kapli Navštívení Panny Marie v Bohuslavicích.
P. Václav Fojtík
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P. Václav Fojtík

Májové pobožnosti se uskuteční:
- v Březnici: v pondělí, středu a čtvrtek v 18:30 hod.
- v Bohuslavicích: v pondělí, úterý, středu a pátek v 17:30 hod.
- na Salaši: každý den kromě pondělí v 19:00 hod.
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MISIJNÍ KLUB
Drazí farníci, milí sousedé,
v roce 2015 vzniklo v naší farnosti Březnice Misijní klubko, jako aktivita dětí
v Papežském misijním díle (PMD). Je to projekt, jehož podstatou je zapojení dětí do
misií „Děti pomáhají dětem“. Děti školního věku se v nepravidelných měsíčních
intervalech scházejí na faře, aby modlitbou a výrobky podpořily své vrstevníky
ve světě. Tyto dětmi tvořené výrobky se několikrát za rok prodávají, především při
Misijní neděli (poslední neděle v říjnu), ale i při pouti a Vánočním jarmarku. Utržené
peníze se odesílají na konto PMD.
Děti tuto aktivitu mají rády: Setkají se, něco vyrobí, něčemu se naučí, spolu si zahrají
a rovněž se jdou společně pomodlit.

Závěrem bych Vám chtěl napsat něco málo o novém projektu, který dáváme
dohromady spolu s padrem Filibertem a i slovenskými dobrovolnicemi, které tu
byly přede mnou. V Benguele totiž funguje jeden pracovitý, schopný a zodpovědný
animátor. Jmenuje se Benjamim a jde o absolventa místní školy, který jako premiant
skončil svou výuku někdy před Vánocemi. Tento kluk ještě během studií mimo jiné
pracoval na jiné škole jako učitel. Jelikož jej znám jako zodpovědného člověka,
který je schopný a ochotný na sobě pracovat, rozhodli jsme se ho podpořit při jeho
cestě za vysokoškolským vzděláním. Pokud vše půjde dobře, kluk pojede do Česka,
aby zde strávil rok pracovními prázdninami (workingholidays), během kterých by
se měl naučit česky a poté bude moci studovat na jedné z našich univerzit. Čeština je
velmi těžký jazyk a tak už několik týdnů jej učím v rámci tohoto projektu česky.
Musím říct, že nejsem příliš dobrým profesorem češtiny, ale naštěstí mám
dobrého studenta. Již brzy snad o tomto novém projektu napíšu víc.
Pavel alias Hugo Baskerville

Jistě jste si mnozí z našeho misijního stánku odnesli domů třeba dětmi vyrobenou
svíčku, ubrouskovou technikou ozdobený květináč, vánoční ozdobu z drátků
a korálek, sponku do vlasů, šitou hračku, přívěšek na klíček nebo batůžek, růženec …
Nebo jen tak jste do kasičky vhodili minci. Pán Bůh zaplať. I to je podpora misií podpora chudých, nemocných, potřebných, sirotků…
Někteří z vás chtějí jít v podpoře misií dál a více se zapojit. Něco vytvořit, darovat,
využít čas.
A tak vedle dětského Misijního klubka vznikl od měsíce dubna tohoto roku v naší
farnosti také Misijní klub pro dospělé - pro šikovné nejen babičky a maminky, ale
i pro zručné táty a dědečky. Zkrátka pro všechny, kteří se chtějí zapojit do misií, dát
trochu ze svého těm, kteří nemají nic, kteří žijí v bídě, v nouzi, v nemoci.
Třeba přes zimu, když vás zahrádka nepotřebuje, nemusíte své šikovné ruce nechat
zahálet. Zapojit se můžete nepravidelně, jednou, dvakrát do roka nebo se můžete stát
pravidelnými pomocníky a dárci. Záleží jen na vás. Nebojte se přihlásit.
Jistě mnoho z Vás rádo šije, plete, háčkuje, vyřezává, vyrábí různé ozdoby
a dekorace a nikdo z příbuzných, to už nechce. Nemáte to už komu „vnutit“ a vyrábět
do šuplíku? To přeci nebaví. Vyrábět pro misie - to hřeje u srdce!
A jak to bude probíhat???
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Slovo MISSIO v překladu POSLÁNÍ, nám správně naznačuje, že se jedná
o dobrovolnou a dárcovskou formu pomoci, která vychází z ochoty lidí pomáhat.
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Misie v Angole, díl 10. - Velikonoce v Angole, Ondra
ze Slovenska, projekt Benjamim

Můžete v klidu domova, když budete mít čas a chuť, něco vyrobit a věnovat pro
potřeby misií. Kontaktní osoba, která bude ve farnosti stanovena pro komunikaci
s vámi, vás navštíví a převezme vámi darované věci. Nebo sami můžete předměty
odevzdat na faře. Tyto předměty budou nabídnuty formou jarmarku k prodeji.
Výtěžek z prodeje bude odeslán na účet Papežských misijních děl.
Tip: Třeba vám doma ve skříni leží klubka vlny a vy víte, že už z nich nic nebudete
tvořit. Můžete je darovat na výrobu, protože zrovna jiná „misionářka“ by ráda i něco
upletla, ale nemá materiál a kupovat jej nehodlá. Zrovna tak se leckde povalují zbytky
látek - metráž. Staré vzory už sotva někdo bude nosit na sobě, ale takové nákupní
tašky z nich ušité vydrží déle jako plastové, a co teprve maňásci či oblečky pro
panenky, hračky, polštářky …
Tak, a už víte, jak se zapojíte Vy???
Pokud vás výše zmíněná aktivita zaujala, můžete se jednoduše zapojit a své dotazy
směřovat k paní Běťákové na mob. 732 609 730.
Více o podpoře misií na internetových stránkách www.missio.cz
P. Václav Fojtík
Magdaléna Běťáková
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Květnou nedělí nám tu začal Svatý týden, a tak jsme v oratoriu vysvětlovali
dětem, co vlastně Svatý týden znamená a co znamenají jednotlivé dny Velikonoc.
V průběhu vysvětlování došlo i na české velikonoční tradice, které se dětem
a mladým velmi líbily. Jak ale říkal Ondra ze Slovenska, který tu trávil jako
dobrovolník několik dnů před Velikonocemi, tyto tradice by měl praktikovat jen ten,
který jim rozumí.
Bohužel většinu Velikonoc jsem strávil na pokoji s břišním tyfem. Mimo
hlavní svátky mě zaujala společná mše biskupa a kněží, která se běžně slaví na
Zelený čtvrtek ku příležitosti ustanovení kněžství. Z pastoračních důvodů se tady
v Benguele slavila už v úterý a byla úžasná. Mše v katedrále začala průvodem kněží.
Pro tuto slavnost je místní katedrála vybavena stovkami ornátů ve stejném africkém
stylu, což vypadalo impozantně. Impozantní bylo i množství kněží, které bylo okolo
dvou set. Ten průvod zpíval o bratrství a o tom, že je zde sice mnoho kněží, ale jsme
všichni pouze jedno tělo a jedna církev Kristova. Průvod stále nekončil, u presbytáře
kněží poklekali a usazovali se, kdežto konec průvodu ještě ani neprošel vstupem
katedrály.
Většina slavností Svatého týdne se slavila v prostorách profesního centra,
protože během svátků je to jediné místo, které dokáže pojmout tisíc lidí pod alespoň
nějakou střechu a další jeden až dva tisíce v okolním volném prostoru. Tyto kapacity
byly během Velikonoc s přehledem naplněny. Průběh samotných slavností je velmi
podobný, akorát na Květnou neděli se používají skutečné palmové ratolesti, ze
kterých si věřící pro tuto příležitost dělají jednoduché skládané kříže. Noční vigílie
pod africkým nebem s ohněm a se svíčkami byla také velmi pěkná.
V průběhu týdne sem za námi přijel slovenský dobrovolník Ondra, který
pracuje v Luandě jako IT technik a dává dohromady dezolátní stav zdejší techniky.
Ona Luanda má jedno velké salesiánské centrum ve čtvrti Lixeira, což v překladu
znamená smetiště. Ondra tam trávil v kuse šest měsíců a už potřeboval trochu
oddychnout a také vidět víc než jen tento slum v hlavním městě. Při našich cestách po
Benguele byl přilepený na skle a kochal se benguelskými palmami, ulicemi a lidmi.
Benguela je v tomto ohledu na angolské poměry skutečně pěkná. Rozhodně pěknější
než obří slumy v Luandě. Bohužel tu strávil jen tři dny a ty byly nabité prací pro
sestry salesiánky, které spolupracovaly v rámci výuky informační techniky na
jednom programu a měly spoustu jednoduchých počítačů pro výuku, které bylo
potřeba zprovoznit.

„Když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený,
protože oni ti to nemají čím oplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení
spravedlivých.“ (Lk 14, 13 14)
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SVÁTKY JARA - MŠ BOHUSLAVICE


Zimo, zimo táhni pryč,

Morana

nebo na tě vezmu bič!

Na příchod jara se v naší mateřské škole vždy těšíme. Všechno je rázem veselejší,
teplejší, voňavější a barevnější. Změníme výzdobu ve třídě, vyrábíme jarní výrobky,
kreslíme obrázky s jarní tématikou a třídou zní jarní básničky a písničky. Jaro vítáme
každým rokem se vší parádou a stejně tak se loučíme i se zimou, kterou vynášíme ven
ze vsi, aby jaro mohlo opravdu propuknout.

Zatahám tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svléknu zimní kabátek.

Naše Morana



Jak si naše děti představují Moranu

Po loučení s Moranou následovaly Velikonoce, které letos byly na přelomu března
a dubna, tedy týden a půl po prvním jarním dni. A tak se u nás ve školce vyrábělo
a tvořilo o sto šest. S dětmi jsme nasadili řeřichu, vyrobili ovečky z papírových talířů
a zajíčky z barevných papírů. Kromě tvoření jsme zažili i spoustu legrace a her,
povídali jsme si o tradicích, významu a symbolech Velikonoc, upekli jsme si
velikonočního beránka a hledali čokoládová vajíčka. Děti se naučily velikonoční
koledy a písničky a společně nazdobily obrovské velikonoční vajíčko. Bylo toho
daleko víc, ale všechno jsme zvládli. Nyní už je po Velikonocích a my se můžeme
těšit na další akce, činnosti a svátky, které nás v tomto školním roce ještě čekají.

Bc. Lucie Gottfried
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Paní Zima, nazývaná Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt, Smrtka nebo
Smrtholka, zosobňuje zimu, které na jaře končí vláda, z toho důvodu se také rituálně
topí. V minulosti vytvářely dívky Moranu z došku a oblékaly ji do ženských šatů nebo
ji ovinovaly do hadrů. Ve školce vyrábíme Moranu z materiálů, které se ve vodě
rozloží a jsou šetrné k přírodě. Tělo vytváříme z pečiva, šaty z krepového papíru a krk
zdobíme náhrdelníkem z vyfouknutých vajíček. S Moranou se loučíme vždy na
Dolním konci Bohuslavic básněmi a písněmi o zimě. Nakonec ji hodíme do vody
a potom už jen vyhlížíme jaro…

Velikonoce
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