
 Pláštík svatého Martina
příloha pro děti 

Pláštík je příloha tvořená dětmi pro děti. I vy se můžete podílet na obsahu příštího čísla. 
Proto pokud máte nějaké náměty, nápady nebo příspěvky nebojte se a posílejte  
je na mail: plastiksvmartina@gmail.com   

Na tomto čísle se podíleli: Jeník Král, Lukáš Marek, Michal Pospíšil, Maruška Prudká, 
Monča Sedláková 

Modlitba za misie 
Vítejte u druhého čísla Pláštíku. Je tady postní doba. Je to doba, kdy bychom více než kdy 

jindy měli myslet na ostatní a pomáhat jim. Vždyť i Pan Ježíš na nás myslel, když za nás 

obětoval svůj život na kříži. Stálo ho to jistě hodně sil a my bychom ho měli následovat a 

neleknout se, i když nás může nějaký úkol stát třeba trochu víc času nebo pohodlí. Tak se 

nebojte pomoci a udělat tím druhým radost.  

Postní doba nás také vyzývá k modlitbě. Myslíme hlavně na ty, kteří potřebují Boží 

pomoc. A sem patří i misie. A my, děti, které jsme zapojeny do Papežského misijního díla 

dětí, vás tímto chceme oslovit. Podpořte svou modlitbou děti, které nemají takové štěstí 

jako vy. Nemůžou chodit do školy, mají hlad, je jim zima a možná ještě neznají Pána Ježíše. 

Vaše modlitba pro ně může být velkou posilou.  (MaP) 

Živý betlém 2016 
Jako každý rok se 25. prosince konal v zámeckém parku živý betlém, který organizuje 

spolu s ostatními naše farnost. Potom, co přišla svatá rodina a usedla do stáje, zatančil 

soubor Drahánek, který byl letos se svým vystoupením součástí betlémského příběhu. Po 

něm přišla na řadu veršovaná scénka, ve které hrály děti z naší farnosti a kde můžete příští 

rok hrát i vy. A stačí k tomu málo. Jen se obléci jako selka nebo pastýř.  Myslím, že každý 

doma něco najde. Bude vás to stát jen něco málo příprav a času, ale můžete potěšit hodně 

lidí. A to je to hlavní. Nejen o Vánocích. Tak se na vás, děti, budu těšit už tento rok na Boží 

hod. Maruška Prudká.  (MaP) 

Koník svatého Martina a Velikonoce 



Bludiště 
Která cesta vede ke kterému vajíčku? Pomozte koníkovi a vajíčka pak vymalujte. (MaP) 

 

Velikonoční kvíz 
Odpovědi na otázky zašli do 10. dubna 2017 na následující mail:   

plastiksvmartina@gmail.com 

Všichni luštitelé, kteří budou mít alespoň 6 správných odpovědí, budou odměněni na 

druhé mši svaté o Velikonoční neděli. Tak neváhejte, a pokud nevíte, zkuste poprosit 

rodiče! 

1. Kolik dní trvá postní doba? 

2. Která liturgická barva se používá v době postní a proč? 

3. Velikonoce nemají pevné datum. Podle čeho se každý rok počítá datum Velikonoc? 

4. Z čeho získáváme popel na popelec? 

5. Kdo řekl: „Ecce homo“ a co to znamená? 

6. Co žádal jeden z ukřižovaných lotrů po Ježíšovi? 

7. Kolik zastavení má křížová cesta a co nám připomíná?   



Osmisměrka 
Pokud vyškrtáš všechna zvířata v osmisměrce, tak ti vyjde, na co máme v postní době 

také myslet a modlit se.  (MoS) 

Z A J Í C V K M 

had, jelen, káně, kočka, 
křeček, kůň, lev, 

medvěd, mravenec, myš, 
nosorožec, pes, slon, vlk, 

zajíc, žába, žirafa 

C F M I E L Ř E 

E Á B Á Ž K E D 

N R S L O N Č V 

E I S Č R E E Ě 

V Ž K Ě O L K D 

A A Š Ň S E P A 

R Y I Á O J E H 

M Ň Ů K N L E V 

Křížovka 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

1) Co zapalujeme na oltáři? 

2) Který den světíme? 

3) Jak se nazývá sobota před Ježíšovým 

vzkříšením? 

4) Předáváním víry a pomocí chudým se 

zabývají… 

5) Jiné slovo pro zmrtvýchvstání Ježíš. 

6) Jak se nazývali Ježíšovi učedníci? 

 

 

 
 

 

7) Kde vyrůstal Pan Ježíš? 

8) Jak nazýváme Boha? 

9) Kdy slavíme narození Ježíše? 

10) Který z apoštolů Ježíše třikrát zapřel? 

(MoS, LuM, MiP, JeK) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento kalendář vás provede postní dobou od Popeleční středy až do Velikonoční 

neděle. Stačí každý den vybarvit jednu stopu a v neděli kostelík. 

Jméno: 


