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TRÉNINK PAMĚTI
Známé filmové hlášky. Určete, z kterých filmů pocházejí:
1. „Hliník se odstěhoval do Humpolce.“
2. „Už se poprali?“
3. „A skláři nebudou mít co žrát…“
4. „Vydrž, Prťka, vydrž!“
5. „Baronka z Kratihájů s vnučkou Slavěnou!“
6. „Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?“
7. „Stěrače stírají, ostřikovače stříkají“
8. „Ježiši Kriste, von jede taky Mates…“
9. „To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.“
10. „Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil!“
11. „Když na komín, tak na komín.“
12. „Ne! Já čekám na Kryštofa Kolumba.“
13. „Já jsem malej, ale šikovnej!“
14. „Moribundus, páni kolegové. Podle mého rozumu – moribundus.“
15. „Slezte z toho lustru, Donalde, vidím Vás!“

NAPIŠTE NÁM
Začala nám doba adventní. Jak jste jí jako děti
prožívali? Jaké svátky jste v prosinci slavili?
Jaké zvyky jste dodržovali (dodnes
dodržujete)?
Využít můžete přiložený linkovaný papír. Napsanou
vzpomínku nám můžete poslat emailem, vhodit do schránky,
nebo předat při roznosu dalšího čísla.
Ze zaslaných vzpomínek vylosujeme tři výherce drobných cen.

POZNÁTE MÍSTO
V LANŠKROUNĚ?

SPOLU U TELEVIZE
V neděli 6.12.2020 v 18:55 hod na ČT 2 vysílají pořad Folklorika –
Oživlá legenda o svaté Dorotě. Po jeho zhlédnutí můžete odpovědět
na následující otázky:
1. Jaký byl osud svaté Doroty?
2. Jaký zvyk vznikl z legend o Dorotě?
3. Jak se jmenuje dětský folklorní soubor, který nastudoval hru o
svaté Dorotě?

OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ
EVANGELIÁŘ JANA ENVAGELISTY Z OPAVY
Ponořme se dnes společně hloub do historie, až do doby vlády
Karla IV. Do doby, kdy v Lanškrouně vzniklo jedno velmi
výjimečné dílo, Evangeliář Jana z Opavy. Tento bohatě
iluminovaný rukopis vznikl na objednávku Albrechta III.
Habsburského, zetě Karla IV. Předpokládá se, že evangeliář
vévoda zamýšlel použít jako korunovační evangeliář rakouských
vévodů. Co má však toto dílo, které je řazeno mezi nejkrásnější
rukopisy světa, společného s Lanškrounem? Jan z Opavy, který je autorem tohoto díla
byl v době jeho vzniku lanškrounským farářem. Rukopis své vysoké kvality dosahuje také
díky úzkému spojení litomyšlského biskupství a pražského královského dvora. Přesto se
můžeme právem domnívat, že právě Lanškroun je místem vzniku tohoto mimořádného
středověkého rukopisu.
Dnes je originál Evangeliáře Jana z Opavy uložen v Rakouské národní knihovny ve Vídni.
Literatura a zdroje:
Kol. autorů: Krajem Koruny země. Vlastivěda Lanškrounska. Lanškroun 2002.

Nejkrásnější středověké rukopisy XVII. – Evangeliář Jana z Opavy - stavitele-katedral.cz (stavitele-katedral.cz)
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Napsanou vzpomínku nám můžete poslat emailem na info@rclanskroun.cz,
vhodit do schránky Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun,
nebo předat při roznosu dalšího čísla.

