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Mesto Gelnica
Vás pozýva na tradičné

Vianočné
trhy
v dňoch 08. - 09. decembra 2006,
parkovisko pred Domom služieb
na Hlavnej ulici.
(program v prílohe)

Príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a všetko dobré
v Novom roku 2007
Vám zo srdca praje
redakcia mesačníka
Gelničan!
Pranostiky
November
- Na Dušičky duše zosnulých oplakávajú svoje hriechy, preto pršieva
alebo padá hmla.
- Keď je na Všech svätých mokro,
môžeme čakať mnoho snehu.
- Na svätého Huberta ide teplo do
čerta.
- Svatý Teodor mrazy lezú z hor.
- Od sv. Martina zahreje len perina.
- Ak príde Martin na bielom koni,
metelica metelicu honí.
- Sv. Alžbeta za plný košík sviatkov
prináša.
- Obetovanie Panny Márie ohlasuje zimu.
- Katarína na ľade, svätý Štefan
(26.12) na blate.
- Sneh na Katarínu predpovedá
veľké obilie.
- Na svätého Ondreje ešte sa nám
ohreje.
- Na svätého Ondreja dávaj sane
do dvora.
- Keď svätý Ondrej na plot mráz

posadí, nemusíme sa báť povodní
ani vody.
- Ak na Ondreja lietajú včely, bude
ne úrodný rok.
- Novebrové slnko na zem nevidí.
- Aký je november, taký bude nasledujúci máj.
- Ak nedodrží prvý novembrový
sneh, nedodrží žiaden cez celú
zimu.
- Ak prvý sneh padne na blato,
bude celá zima blatnavá, ak ale na
mráz, očakávajme bohatý rok.

December
- Keď je prvý december mokrý,
veští ľavnú zimu.
- Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
- Po svätej Baruši daj pozor na uši.
- Na svätého Mikuláša už je všetka
zima naša.
- Keď prší na Luciu, bude celú zimu.
- Lucia noci upíja, ale dňa nepridá.
- Od Lucie do Vianoc každá noc má
svoju moc.
- Sv. Albína - klobásy do komína.

- O svatém Tomáši meluzína straší.
- Aký je čas na Adama Evy, také
budú nasledujúce dni.
- Keď je na Štedrý večer (deň)
mlha, bude plané počasie.
- Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
- Lahodný a teplý čas na Vianoce je
znamením, že zima bude dlho trvať.
- Štedrý večer jasný každému je
milý, dá vraj pánboh vína, požehná
v obilí.
- Do Vianoc hoj, od Vianoc joj!
- Keď svätý Štefan blato vyfúka,
peknú jar nám ponúka.
- Sivý svätý Ján veští dobrý rok.
- Keď je na Starý rok jasno, bude v
stáloch (maštaliach) prázdno.
- V advente, keď vietor fúka, stromy sa húkajú (nakláňať sa k sebe),
bude hojnosť ovocia.
- V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku
hodne žita.
- Ak bol celý rok samá voda, blato na Silvestra nenapadne zlato.
- Mrazy, čo december zaseje, až
január a február zožne.
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