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Měsíc listopad 
 

Celý měsíc 

Teplý říjen - studený listopad. 

V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní. 

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. 

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. 

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. 

Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. 

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 

Studený listopad - zelený leden. 

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. 

Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím 

prospěje. 

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. 

Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku 

budoucího. 

Jaký listopad, takový březen. 

 

 

 

 

 

 

https://mspomnenka.webnode.cz/kalendar-akci/listopad/
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Listopad Horoskop 2018 
 

Listopad přinese jedincům spolu s proměnou přírody a zkracujícími se 

dny únavu. Není se čemu divit. Napovídá tomu i postavení planet. 

Nálada se mění postupně podle toho, jak se příroda zbarvuje a vaše 

okolí šedne. Je to naprosto přirozené. Tyto pudy v sobě máme 

zakódovány, ať chceme nebo ne. 

Díky vlivu Venuše umístěné ve Vahách pro nás bude nejdůležitější 

osobní stránka života. Loajální a pevné vztahy jsou klíčem k vašemu 

štěstí v tomto měsíci. Další výhodou tohoto umístění je také příjemné 

a okouzlující vystupování na veřejnosti. Druhá polovina listopadu 

bude ovlivněna Marsem, který bude křižovat znamení Ryb. Budeme 

se projevovat navenek neutrálně a své pocity maskovat. To nám může 

pomoci v kariéře, avšak v osobním životě to může uškodit. 

Horoskop pro listopad 2018 radí jedincům kompenzovat únavu 

radostnými událostmi. Tak budete schopni dobít si ztracenou energii. 

Ještě toho máte před sebou letos mnoho, i když se vám to tak možná 

nezdá. Najděte si čas také na relaxaci. Zvláště vaše tělo bude hodně 

vytížené tento měsíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwoOz-sbHeAhUM2qQKHcnlAaIQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/infohoroskop&psig=AOvVaw1GdmqW7sM2xyqZDe4hi5kz&ust=1541099707991383
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Významné a mezinárodní dny 2018 - Listopad 

Datum  

1. 11.  Svátek všech svatých  

1. 11.  Světový den veganství  

2. 11.  Památka zesnulých  

3. 11.  Den bez pesticidů  

5. 11.  Mezinárodní den romského jazyka  

6. 11.  
Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených 

konfliktů  

9. 11.  Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu  

10. 11.  Světový den vědy pro mír a rozvoj  

11. 11.  Mezinárodní den válečných veteránů  

13. 11.  Mezinárodní den nevidomých  

14. 11.  Světový den diabetiků  

14. 11.  Den bez aut  

15. 11.  Den vězněných spisovatelů  

16. 11.  Mezinárodní den tolerance  

17. 11.  Mezinárodní den předčasně narozených dětí  

17. 11.  Mezinárodní den studentstva  

18. 11.  Mezinárodní nekuřácký den  

19. 11.  Světový den toalet  

19. 11.  Světový den prevence týrání a zneužívání dětí  

20. 11.  Světový den chronické obstrukční plicní nemoci  

20. 11.  Den industrializace Afriky  

20. 11.  Světový den dětí  

21. 11.  Světový den televize  

21. 11.  Světový den pozdravů  

21. 11.  Mezinárodní den filozofie  

25. 11.  Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách  

25. 11.  Mezinárodní den bez nákupů  

28. 11.  Mezinárodní den nekupování ničeho  

29. 11.  Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny  

 

 

 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svatek-vsech-svatych-191/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-veganstvi-192/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/pamatka-zesnulych-193/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-bez-pesticidu-194/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-romskeho-jazyka-241/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-prevence-niceni-zivotniho-prostredi-v-prubehu-valek-a-ozbrojenych-konfliktu-195/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-prevence-niceni-zivotniho-prostredi-v-prubehu-valek-a-ozbrojenych-konfliktu-195/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-boje-proti-fasismu-a-antisemitismu-196/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-vedy-pro-mir-a-rozvoj-197/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-valecnych-veteranu-198/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-nevidomych-199/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-diabetiku-200/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-bez-aut-201/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-veznenych-spisovatelu-202/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-tolerance-203/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-predcasne-narozenych-deti-242/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-studentstva-204/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-nekuracky-den-235/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-toalet-206/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-prevence-tyrani-a-zneuzivani-deti-205/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-chronicke-obstrukcni-plicni-nemoci-209/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-industrializace-afriky-207/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-deti-208/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-televize-210/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-pozdravu-211/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-filozofie-212/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-za-odstraneni-nasili-pachaneho-na-zenach-213/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-bez-nakupu-214/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-nekupovani-niceho-215/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-solidarity-s-lidem-palestiny-216/
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Dušičky 

 

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných 

zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově Dušičky, 

která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické církvi dnem 

liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Liturgické obřady 

slouží v tento čas i Církev československá husitská, která vzešla z 

prostředí katolického modernismu po první světové válce.  

Anglikánská církev slavení Dušiček zrušila, avšak někde byla 

památka obnovena v rámci anglokatolického hnutí. Protestantská 

reformace nebyla ve zrušení takto důsledná: Martinu Lutherovi se její 

slavení v Sasku za jeho života nepodařilo potlačit.  

 

HISTORIE 

Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech 

svatých se slaví v dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku, svátek 

Samhain, v noci z 31. října na 1. listopadu. Samhain byl Kelty vnímán 

také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. 

Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, 

a živí mohou navštívit podsvětí. Může dojít k setkávání živých a 

mrtvých, světlem živí ukazují cestu mrtvým. Tradice v tento den 

zapalovat ohně a svíčky pochází od Keltů i Slovanů, kteří věřili, že 

oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými a potměšilými 

duchy Tradici svátku Samhain je svou podstatou a znaky nejvíce 

věrná oslava halloween. Historickým předchůdcem křesťanských 

dušiček byly u pohanských Slovanů ritualizované oslavy či hostiny, 

konané přímo na nekropolích na počest zesnulých předků.  

S ohledem na fakt, že Keltové a poté Slované osídlili Střední Evropu a 

jejich kultury se zde prolínaly, je předpokládáno, že se svátek 

Samhain slavil i na území ČR a byl s nástupem křesťanství nahrazen 

svátkem Všech svatých v termínu a Dušičkami ve smyslu oslavy, jako 

svátek, kdy se vzpomíná na zesnulé.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/2._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modlitba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgie
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_husitsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglik%C3%A1nsk%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Anglokatolicismus&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samhain
https://cs.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A9_n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C5%99ebi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
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Svátek Všech svatých je přesto někdy považován za oslavu, která 

počíná vysvěcením původně antického chrámu Pantheonu v Římě v 

roce 609 jako vzpomínka na zemřelé, kteří dosáhli věčné blaženosti.[5]  

Dušičky se slaví od 10. století. Památku věrných zemřelých zavedl 

roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048), který se takto snažil čelit 

přetrvávajícím pohanským obřadům. Podle dostupných zdrojů je 

katolickým svátkem slaveným 2. listopadu od 12. století jako 

vzpomínka na mrtvé, svátek Dušičky (vzpomínka na duše v očistci), 

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé. Ve 13. století se tento zvyk 

rozšířil po celé západní církvi. V Aragonii začali kněží slavit v ten den 

tři mše za zemřelé; tento zvyk potvrdil papež Benedikt XIV. (1748) a 

rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské 

Americe. V roce 1915 Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou 

církev od první světové války, kdy zahynulo velké množství lidí. V 

této době se na svátek Dušiček pořádaly průvody na hřbitovy, zdobily 

se hroby a konaly podobné zvyky.  

 

Den boje za svobodu a demokracii 
 

Na den 17. listopadu připadá státní svátek - Den boje za svobodu a 

demokracii. K tomuto datu se váží hned dvě události, první z roku 

1939, kdy byly české vysoké školy uzavřené nacisty. Stalo se tak po 

pohřbu Jana Opletala, jehož čin byl projev odporu proti německé 

okupaci. Hitler následně nařídil, aby všechny demonstrace byly 

potlačeny silou. Následně byly uzavřeny vysoké školy a 9 vedoucích 

představitelů vysokoškoláků bylo popraveno. Druhý, který si většina z 

nás pamatuje, se váže k roku 1989, ke studentským protestům na 

Národní třídě, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny 

a tím spustily sametovou revoluci. Tyto listopadové události vedly k 

pádu komunistického režimu. Označení sametová revoluce vymysleli 

novináři, a jedná se o označení naší revoluce, která byla provedena v 

podstatě bez násilí a na základě vzájemného dialogu. Nejvýraznější 

osobností celé revoluce se stal v té době budoucí prezident Václav 

Havel.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pantheon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1i%C4%8Dky#cite_note-5
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/998
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cluny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opat
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Odilo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1048
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohanstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aragonie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XIV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/1748
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A1_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A1_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/1915
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XV.
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     SVÁTKY V MĚSÍCI LISTOPAD 

1. 11. Felix 

2. 11. Tobiáš / Památka zesnulých 

3. 11. Hubert 

4. 11. Karel 

5. 11. Miriam 

6. 11. Liběna 

7. 11. Saskie 

8. 11. Bohumír 

9. 11. Bohdan 

10. 11. Evžen 

11. 11. Martin 

12. 11. Benedikt 

13. 11. Tibor 

14. 11. Sáva 

15. 11. Leopold 

16. 11. Otmar 

17. 11. Mahuléna 

18. 11. Romana 

19. 11. Alžběta 

20. 11. Nikola 

21. 11. Albert 

22. 11. Cecílie 

23. 11. Klement 

24. 11. Emílie 

25. 11. Kateřina 

26. 11. Artur 

27. 11. Xenie 

28. 11. René 

29. 11. Zina 

30. 11. Ondřej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY7sDdr-PdAhVBLVAKHRcAAtgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.budejckadrbna.cz/zivot-a-styl/14169-soutez-zcela-nove-pojeti-dodavani-rezanych-kvetin-v-ceskych-budejovicich-kvetiny-u-viaduktu.html&psig=AOvVaw0_xFQj-950rQFOP6H_Pxc2&ust=1538418936761194
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INFORMACE 
Cyklorikša pro seniory aneb znovu cítit vítr ve vlasech 

Elektrickou tříkolku, takzvanou cyklorikšu, pořídil do své výbavy kadaňský 

Domov pro seniory. Cyklorikša, určená pro vyjížďky seniorů, je ve světě 

oblíbeným a rozšířeným vozítkem. V České republice teprve začíná. Do 

ambiciózního projektu s výstižným mottem ,,Znovu cítit vítr ve vlasech“ se 

přihlásila tři města, jedním z nich je Kadaň. ,,Tyto tříkolky jezdí v sedmatřiceti 

zemích světa, namátkou mohu jmenovat Norsko, Kanadu, Filipíny či domovské 

Dánsko. Když jsme viděli možnost stejné kolo zakoupit pro naše seniory, 

neváhali jsme“, přibližuje zapojení se do aktivizačního cykloterapeutického 

projektu ředitelka kadaňského Domova Lenka Raadová. „Nápad nás zaujal 

doslova na první dobrou. Ráda bych poděkovala zřizovateli našeho zařízení, 

Městu Kadaň, za finanční podporu. Možnosti, které aktivita nabízí, jsou 

rozsáhlé.  Školený pilot, jak se oficiálně nazývá řídící cyklista, může s klienty 

vyjet na jakýkoliv kratší či delší výlet. Cyklostezkami opředená Kadaň k něčemu 

podobnému doslova vybízí. Fantazii se meze nekladou. Je libo projížďka 

v přírodě? Nebo jen tak po městě se zastávkou v cukrárně či kavárně? Každému 

na co má chuť,,. Kolo z Dánska je po všech dosavadních zkušenostech vyladěno 

do posledního detailu.,,Elektropohon vydrží na plné nabití sto kilometrů a je 

dostatečně silný na to, aby ho naložené ušlápla i žena. Třeba i do kopce. Má 

polohovatelnou nástupní plochu, bezpečnostní pás, stříšku proti slunci nebo 

nečekanému dešti a přehoz přes nohy, kdyby bylo chladněji,“ představuje 

trojkolku ředitelka a pokračuje: ,,Co se pilotů týká, všichni budou před ostrým 

startem důkladně proškoleni. Nezbytnou potřebností bude také pojištění celé 

posádky. V této souvislosti bych zároveň ráda oslovila případné dobrovolníky na 

,,funkci“ pilotů. Rádi uvítáme a zaučíme každého zájemce, stačí chuť, vůle, 

sportovní duch a velká míra empatie.“ 
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AKTIVITY V MĚSÍCI - ŘÍJEN 

10. října Přednáška,,ženy v literatuře“ 

15. října Návštěva pejsků na domově  

19. října Výlet do Muzea hodin v Klášterci n/O 

29. října Projekce veselých scének na hlavní 
jídelně  

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Z per našich čtenářů… 

 

 

1. Muž chce ženu natolik chytrou, aby 

pochopila jak je moudrý a natolik hloupou, aby se mu obdivovala. 

 

2. V lásce má větší cenu to, co se dovolí vzíti, než co se dá. 

 

3. Jenom ten, kdo hledá dobro, blaho a štěstí druhého, může najít štěstí 

vlastní. 

 

 

Bohuslava Vaněčková 

K zamyšlení … 

 

Ptá se vnuk svého praotce:,, Dědo, co to znamená být blahoslavený?“ 

,,Blahoslavení jste, kteří máte pochopení pro mou pomalou chůzi a 

roztřesené ruce a nesykáte netrpělivě, že neumím už hezky jíst. 

Blahoslavení jste, kteří se u mne zastavíte s úsměvem a máte trochu 

času si se mnou popovídat. Blahoslavení jste, kteří umíte ve mně 

vzbudit vzpomínky na zašlé časy a trpělivě mě vyslechnete, když si 

zavzpomínám na to, jak jsem byl mlád. Blahoslavení jste, kteří dáváte 

najevo, že nejsem ještě odepsán a nejsem tak docela sám. 

Blahoslavení jste vy všichni, kteří mi ulehčujete dny stáří, které mi 

ještě zbývají ujít po cestě do věčného domova. 

Až tam dojdu, budu o vás vyprávět.“ 
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