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PODĚKUJME PÁNU BOHU...

NOVÉ LETO V NIVNICI
kolem roku 1930
RUDOLF OPLETAL

řídící učitel 1931 – 1939
úryvek z jeho knihy

NIVNICE A JEJÍ OBYVATELÉ

Teplé paprsky sluneční zbavily zemi
ledového příkrovu. Sněženky, podběl,
sedmikrásky, plicník, fialky a jiní poslové jara hlásají, že štědrá matička země
otvírá svůj klín, aby vydala plodiny k nasycení svého dítěte – člověka.
Každý se těší z probuzení přírody.
Na venkově vítali odedávna jaro různým způsobem. Někde „topili Mořenu“, u nás chodila a ještě dodnes chodí
na smrtnou neděli (14 dní před Velikonocemi) děvčata s „novým letem“.
Je to jehličnatý stromeček nebo několik větví jívových s „kočičkami“,
ověnčených papírovými stuhami, vaječnými skořápkami (vyfouknutými),
polepenými hvězdičkami a pásky, vystříhanými z pestrého papíru. Také
„svaté“ obrázky pověsili na ozdobu
stromečku.
Chudá děvčata chodí s „novým letem“ dům od domu, bohatší jen k přízni a blízkým známým a u dveří nebo
pod oknem zpívají Poděkujme Pánu
Bohu...
Je to píseň umělá, v níž spisovné tvary
nahrazují nářečovými.
Za svůj zpěv jsou „novoletnice“ odměňovány vejci, pečivem i penězi.

poklepem na terčík
ze spustit píseň
PODĚKUJME PÁNU...
nazpívala
Nora Ondrová 28. 2. 2018

Poděkujme Pánu Bohu
a vzdávajme česť a chválu jemu.

Syna svého přemilého
a na svatém kříži rozpjatého.

S nebes stúpíl, ponížíl se
a z Marie Panny narodíl se.

Nemohla ho slovem potěšit,
ani jeho svatú krév zastavit.

Třiatřicet let pracovál,
když na svatém kříži jest umírál.

A tá krév nás vykúpila,
od zléj smrti, horúcího pekla.

Lámala matka své ruce,
když viděla syna v těžkéj muce.

ŘÍKANKA K PŘINÁŠENÍ
NOVÉHO LÉTA do vesnice
z Veletin
zdroj: Eva Orlovská z Veletin
zapsal: Vlastimil Ondra 5. 3. 2010

pro děti z Nivničky a z Nivnice
zpracoval do výukového listu
28. 2. 2018 Vlastimil Ondra

poklepem na terčík
ze spustit říkanku
NOVÉ LETEČKO...
nazpívala
Nora Ondrová 28. 2. 2018

Příprava LETEČKA.
foto: Nivnička 2014.

