1. číslo
Zpravodaj – Leden 2016

V měsíci únoru narozeniny slaví:
8.2.

Milada Ludvíková

9.2.

Antonín Moravec

11.2.

Jana Náplavová

13.2.

Agnesa Weisserová

13.2.

Hana Machutová

14.2.

Jiří Beran

20.2.

Marie Jůvová

22.2.

Marie Frýbová

23.2.

Ludmila Harciníková

25.2.

Věra Korbutová

27.2.

Johana Pechtlová

Srdečně blahopřejeme

Kulturní program na měsíc únor:
5. 2. 2016 od 9 hodin

,,Promítání filmu“

8. 2. 2016 od 10 hodin

,,Turnaj v šipkách“

12. 2. 2016 od 9 hodin

,,Promítání filmu“

17. 2. 2016 od 10 hodin

,, Masopustní veselí“

15. 2. 2016 od 10 hodin

,,Promítání filmu“

22. 2. 2016 od 9:30 hodin

,,Vaříme levně a chutně“

26. 2. 2016 od 9 hodin

,,Promítání filmu“

29. 2. 2016 od 9:30 hodin

,, Znáte Česko“
vědomostní soutěž

Co se událo v měsíci lednu:
Liberecký dětský sbor Severáček
v Bazilice Panny Marie Filipov
V sobotu 9. ledna 2016 se v bazilice Panny Marie
Pomocnice Křesťanů ve Filipově uskutečnil
Novoroční koncert dětského pěveckého sboru
z Liberce Severáček.
Úvodního slova se ujal starosta Jiříkova Michal
Maják a otec Josef Kujan. Pod vedením
sbormistryně Silive Pálkové a za klavírního
doprovodu Evy Dvořákové pak zaznělo vánoční
pásmo od lidových koled po Pie Jesu Andrewa
Lloyda Webbera.
Tento dozajista pěkný zážitek si nenechali ujít také
naši klienti. O úspěchu celé akce jistě svědčil
takřka plný kostel. Sešli se zde poprvé v novém
roce lidé , kteří se budou na podobných akcích
scházet i nadále.

Filipovský zázrak

Historie filipovského zázraku
Tam, kde nyní stojí bazilika, byla v roce 1866 jen
louka. Vedle stál domek, v němž se 5. června roku
1835 narodila v německy hovořící rodině
Kadeových dcerka Magdalena. Bylo to již druhé
dítě této rodiny. Děti vyrůstaly sice v chudobě, ale

měli pěkné dětství. To narušila smrt otce, když
bylo Magdaléně 13 let. V devatenácti letech
ji čekala další těžká rána, vážně onemocněla.
Prodělala zápal plic a zánět pohrudnice, později
i zánět mozkových blan. V únoru 1865

se jí na hrudníku objevily rozrůstající se vředy.
Pečoval o ni nejen její bratr Josef a jeho rodina, ale
také dva lékaři: Dr. Görlich ze saského Gersdorfu
a Dr. Ulbrich z Jiříkova. V listopadu 1865 oba lékaři
prohlásili, že Magdalena trpí nevyléčitelnou
chorobou a že brzy zemře. Z postele už nevstávala,
když jí její bratr převazoval vředy na tele, upadala
bolestí do bezvědomí. Kaplan z Jiříkova, František
Storch, jí 21. prosince 1865 udělil svátost
pomazání nemocných. Čekalo se, až ji milosrdná
smrt zbaví utrpení.

O tři týdny později, v noci z 12. na 13. ledna 1866,

nemohla Magdalena bolestí usnout. Její přítelkyně
ze sousedního stavení, Veronika Kindermannová,
jí onoho večera rozčesala vlasy, potom se obě
pomodlily, načež Veronika usnula. Díky protokolu
biskupské komise, můžeme však mít onu noc
vylíčenou od samotné Magdaleny: "Najednou bylo
v místnosti světlo, jasněji než za dne. Závěs
u postele byl rozhrnut. Polekala jsem se. Šťouchla
jsem loktem do Veroniky a řekla jsem jí:
»Veroniko, vstávej, nevidíš, jak je tu jasno? «
Veronika řekla: "Ale já nic nevidím." Před mou
postelí stála postava zářící bílým světlem,
se žlutou korunou na hlavě. Okamžitě jsem
si pomyslela, že je to Matka Boží. Sepjala jsem
ruce a začala jsem se modlit: »Velebí má duše
Pána, můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli. «
Po těchto slovech jsem slyšela hlas, neobvyklý hlas
to byl, jiný, než jakým mluví lidé: »Mein Kind von
jetzt an heilt's.« (Mé dítě, od nynějška
se uzdravíš.) A v tom okamžiku postava zmizela
a já už necítila žádnou bolest."
Ještě téže noci Magdalena sama vstala z postele.

Její nejbližší se velmi radovali. Druhý den ráno šla
do pekárny pro chleba.
Když místní viděli, jak
zcela zdravá kráčí po
vesnici, ptali se jí, co se
stalo.
Magdalena
odpověděla:
"Viděla
jsem této noci Pannu
Marii a ta mi řekla, že se
uzdravím. A já jsem
zdráva. Nic víc, nic míň
se nestalo."
Zpráva se okamžitě
roznesla. Každý z okolí se chtěl osobně přesvědčit.
Mnoho lidí přispěchalo do domku Kadeových
a Magdalena
musela
každému
opakovat,
co se stalo. Brzy začali do domku chodit i poutníci
ze vzdálenějšího okolí. V květnu 1866 byla
světnice, kde se vše událo, Kadeovými vyklizena
a vznikla z ní jakási provizorní kaple. Ze starého
stolu byl zbudován oltář, na němž od rána
do večera hořely svíce.

Další zázrak se zde odehrál o rok později, v době,
kdy se blížilo první výročí uzdravení Magdaleny
Kadeové. Osmého ledna 1867 se v tomto domku
uzdravila Magdalena Langhansová z Jiříkova.
Nemohla vůbec chodit. Příbuzní ji museli
do domku přinést. Uložili ji na místo, kde ležela
Magdalena Kadeová a nešťastná dívka, která 11
let ležela s pokroucenýma nohama, najednou
vstala z lužka úplně zdravá.

Zvěst o zázračných uzdraveních se šířila. Poutníku
stále přibývalo. Jiříkovský kaplan Storch vykoupil
od Kadeových domek a rozhodl se, že na jeho
místě dá postavit nejprve kapli, později inicioval
i stavbu kostela.

Filipovské uzdravení Magedaleny Kadeové
se událo přesně o čtvrté hodině ranní 13. ledna
1866. V těsném sledu po tomto zázraku byla
ustanovena vyšetřovací komise, která události
pečlivě prověřila a to včetně výslechu
zainteresovaných osob. Důležitým se jeví
i svědectví obou ošetřujících lékařů, kteří nenašli
přirozenou příčinu uzdravení.
Magdalena Kadeová po svém zázračném
uzdravení léta pracovala v jiříkovském starobinci.
Dožila se sedmdesáti let a zemřela 10. 12. 1905.
Kolem
roku
1930 byl
Filipov
jedním
z nejnavštěvovanějších poutních míst ve střední
Evropě.
Ve středu 13. ledna si také několik klientů našeho
Domova přivstalo, aby se zúčastnili této sváteční
akce. Byl to jistě nezapomenutelný zážitek.

Dobové fotografie

http://www.jirikov.info/zazrak/hlavni.htm

Sportovní dopoledne
Dne 18. ledna jsme se sešli v kulturním sále,
abychom si společně zahráli šipky, hod míčky
na terč i hru šulle. Pro ty z nás, kteří upřednostňují
tvorbu v dílně, byla též k dispozici možnost vyrobit
si velikonoční dekoraci. Soutěžení šlo našim
klientům výborně, vládla dobrá nálada a všichni
zúčastnění odcházeli spokojení.

Zimní výtvarná dílna s názvem:
,, Bílomodrý svět“
V tento zimní den 19. ledna k nám do Domova
zavítaly děti z Mateřské školy Slunečnice, aby
s našimi klienty vyrobili obrázky se zimní
tématikou.
Společnými
silami
vytvořili
z odličovacích tamponků sněhuláky, které poté
nazdobily. Hotový obrázek ponechaly děti
klientům. Když měli všichni svá dílka hotová, děti
nám zazpívaly několik písní a zarecitovaly básničky.
Našim klientům se dopoledne strávené s těmi
nejmenšími velice líbilo.

Pozvánka k relaxačnímu cvičení
Každou středu od 14:00 hodin se scházíme
na kulturním sále, abychom si trochu protáhli svaly
při relaxační hudbě. Cvičení provádíme v sedě
a každý cvičí jen podle svých možností. Následující
půlhodinka je určena těm z nás, kteří si rádi
zazpívají lidové písně. Pokaždé vládne příjemná
nálada a nás může hřát dobrý pocit, že jsme zase
udělali něco pro svá těla.

Móda

http://www.obrazky.cz/?q=moda%20obrazky&fulltext&mm=2#utm_source=

Něco k zasmání1

http://pobavime.com/tag/vtipne-foto/page/2/

Dlouhodobá předpověď
na měsíc únor
Počasí bývá v únoru obvykle nevlídné. Přestože
se citelně prodlužuje den a Slunce se šplhá stále
výše nad obzor, mívá měsíc únor v průměru
velice chladné počasí. Vždyť také historicky
nejnižší naměřená teplota na území dnešní ČR,
-42,2 °C, byla zaznamenána právě v únoru. Tento
teplotní rekord byl naměřen 11. 2. 1929 v
Litvínovicích u Českých Budějovic.

Výhled počasí na únor
Počasí v únoru by měl být teplotně průměrné
a srážkově průměrné až mírně nadprůměrné. Přesto
to nevypadá na to, že by únor měl nějak výrazněji
zažehnat deficit srážek dosavadní
zimy
(i předchozího léta). Průměrné denní teploty
se očekávají kolem nuly až mínus dvou stupňů,
z počátku měsíce a ve druhé polovině měsíce i nad
nulou. Možná až +10 °C.

Počátek února by neměl být mrazivý podobně jako
v roce 2013 a 2014 (viz níže), ale naopak poměrně
teplý. Denní teploty by se měly pohybovat kolem
2 až 7 °C místy až 10 °C, později -4 až 1 °C. Noční
teploty by měly klesat na 2 až -4 °C, v pozdějším
období na -4 až -10 °C, při vyjasnění až -12 °C
až -15 °C.
Ve druhé polovině měsíce únor by se mohlo opět
výrazněji oteplit s denními teplotami nad +10 °C.
Pro tento měsíc jsou ale typické také vpády
chladného arktického vzduchu, takže výraznější
teplotní výkyvy do značně záporných hodnot
nejsou vyloučeny.
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mlhy, sychravo vyjasnění
mráz obleva, přeháňky
ochlazení, vánice sněžení

http://www.treking.cz/pocasi/dlouhodoba-predpoved-pocasi-na-unor.htm

