
Plášt svatého  Martina
 č. 1, roč. 18; jaro 2023  

občasník o životě katolické farnosti sv. Martina v Blansku 

 

 Slovo otce Jaroslava

 
Naše cesta směřuje k Velikonocům, a tak si dovolím 

citovat z modlitby Cesta Světla, která je s velikonočním 

poselstvím spojena: Anděl promluvil k ženám: „Vy se 

nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není 

tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to 

místo, kam byl položen.“ Mt 28,5-6 

Stojíme u události, od které se odvíjí křesťanská 

víra. Jsme v bodě, kde se dotýkají dvě epochy lidstva. 

Největší bolest, prohra a smrt jsou překonány a mění 

se v radost, vítězství a v plnost života. Právě k těmto hodnotám jsme ve vítězném Kristu připojeni. 

Je to nabídka překonání zla a nového začátku života. (citováno z Cesta Světla, Mons. Vojtěch Cikrle)  

Přeji každému z Vás požehnané prožití Velikonoc a radost, pramenící ze setkání 

se vzkříšeným Pánem.   

P. Jaroslav Čupr  

 

Pastorační a ekonomická rada farnosti 

Jsem rád, že jsem farářem ve farnosti, kde farníkům na jejím životě záleží. Díky vašemu 

zodpovědnému přístupu se podařilo ustanovit členy pastorační rady farnosti a také ekonomické 

rady farnosti. Voleb členů pastorační rady farnosti se zúčastnilo 252 z vás. Bohu díky! 

Na období 2023 – 2028 byla 10. března jmenována pastorační a dále také ekonomická rada 

farnosti. 

Složení pastorační rady farnosti: 

 členové na základě úřadu: Němec Oldřich (jáhen), Zachovalová Vendula (past. asistentka) 

 zvolení členové: Bláha Aleš, Dyčka Martin, Forbelský Jan st., Hasoň František, Mrázek Vojtěch, 

Sedlák Petr st., Synek Dominik 

 jmenovaní členové: Hasoňová Kateřina, Prokopová Anna, Sedláková Anna, Vráblíková Alena  

Složení ekonomické rady farnosti: 

 Kupčík Josef, Prokop Milan, Šebelová Eva, Vaněk Pavel, Vondálová Anna 

Těším se na setkání se členy obou rad a věřím, že i nadále budeme jedni druhé doprovázet 

modlitbou, ať je život naší farnosti veden Duchem svatým a jsme živým tělem církve. 

P. Jaroslav Čupr  

‚ ‚ 



 

  Co nás čeká ve farnosti

Svátost nemocných 
  možnost přijmout svátost nemocných 22. 3. v 17:45
při mši svaté ve farním kostele v Blansku 

Květný pátek 
  Květný pátek ve Sloupě, poutní mše svatá 31. 3.
naší farnosti v 7:00 

  modlitba křížové cesty společně s dětmi 31. 3. v 16:30
a mládeží naší farnosti v kostele 

Jarní úklid 
  Společný farní úklid kostela a farních prostor před 1. 4.
velikonočními svátky 

Svátost smíření 
  svátost smíření před Velikonocemi, 14:30 – 16:30!! v kostele a Katolickém domě. 2. 4.
Od 14:00 kající pobožnost ve farním kostele v Blansku. 

 Koncert
  Koncert Symfonického orchestru města Boskovice v 19:00 ve farním kostele v Blansku 2. 4.

POŘAD BOHOSLUŽEB A AKCÍ V PRŮBĚHU SVATÉHO TÝDNE 

  Zelený čtvrtek – dopoledne pro děti „Večeře v roce 33“ (přihlášky u pastorační 6. 4.
asistentky) 

  Zelený čtvrtek mše svatá v 19:00 ve farním kostele v Blansku 6. 4.

  Velký pátek – v 10:00 hodin společná modlitba křížové cesty u litinové křížové cesty 7. 4.
v blanenském zámku 

  Velký pátek v 15:00 velkopáteční obřady ve farním kostele v Blansku 7. 4.

  Bílá sobota, otevřený kostel k modlitbě u Božího hrobu. 8.4.

  Společné pletení pomlázek na farním dvoře 9:00 – 11:00 8. 4.

  Společné pečení mazance, beránka a barvení vajíček na Lotosu 8:00 – 12:00 8. 4.
(přihlášky u pastorační asistentky) 

  Bílá sobota v 21:00 společné slavení velikonoční vigilie, začátek na farním dvoře. 8. 4.

  Neděle zmrtvýchvstání při mši svaté budou žehnány pokrmy. 9. 4.

  společná modlitba Cesty světla v areálu farní zahrady 9. 4. v 20:00

 Farní pouť
  farní pouť po stopách Premonstrátů z Louky 29. 4.

 Děkanátní pouť
  Děkanátní pouť mužů ke sv. Josefovi do Senetářova  1. 5.

 Diecézní setkání mládeže
  Diecézní setkání mládeže v Žarošicích (přihlášky u pastorační asistentky) 13. 5.

 Farní pouť
  farní pouť do Křtin před slavností Seslání Ducha svatého 28. 5.

 Misijní jarmark
  farní misijní jarmark na podporu Papežských misijních děl  29. 5.



Rozhovor  

Pro toto číslo farního časopisu Plášť 

jsme o rozhovor poprosili dlouholetého farníka, 

akolytu .  Františka Šoba

Jak vnímáte službu akolyty v naší farnosti? 

Služba akolytů je velmi činorodá, ale vždy 

vychází z pověření faráře. V naší blanenské 

farnosti, prakticky spočívá v zajištění 

následujících činností: 

 příprava na mši svatou nebo bohoslužby 

slova (kostelníci, pomocnice v domovech); 

 přisluhování při mši svaté společně s ministranty a podávání eucharistie; 

 vypomáhání při výchově nových ministrantů, při přípravě katechumenů a biřmovanců; 

 přinášení eucharistie bratřím a sestrám do jejich domovů a k lůžkům v nemocnici; 

 vedení Bohoslužby slova (BS) v domovech důchodců v Senior centru a Pensionu, zahrnující 

průvodní modlitby, čtení Písma, krátkou promluvu a podávání eucharistie; 

 při významných svátcích církevního roku je bohoslužba doplněna z pověření kněze například: 

o žehnání adventního věnce, žehnání pokrmů o Velikonocích, modlitbou k obnově křestního 

vyznání, krátkou pobožností o Slavnosti všech svatých, ke dni Památky zesnulých, Svátku 

svaté Rodiny apod.  

 vedení liturgické modlitby při adoraci v kostele každý týden, a jednou za rok na hřbitovech 

v den Památky zesnulých; 

 mimořádná služba při vedení církevních pohřebních obřadů v Obřadní síni města Blanska 

a na hřbitovech města i okolních obcí, při posledním rozloučení se zesnulými.  

Je velkou radostí, že v naší farnosti jsou tyto úkoly rozloženy mezi akolyty, kteří tvoří 

společenství.  

Jak dlouho jste službu akolyty vykonával vy? 

Činnost akolytů započala v roce 1994 návštěvami seniorů v jejich bytech. Postupem času se 

služba akolytů v Blansku rozšiřovala o další úkoly. Na jaře roku 1999, s mnoha dalšími 

z blanenského regionu, jsme absolvovali kurz, který byl uskutečněn v Katolickém domu a zakončený  

testem. Po skončení kurzu nám bylo 

biskupstvím brněnským vydáno 

„Osvědčení o absolvování kurzu pro 

laické akolyty“.  

Blanenský farář rozšířil od r. 2003 

službu akolytů o další pravidelnou 

činnost, a to o Bohoslužbu slova v 

domovech Senior centra a Penzionu 

Blansko, a o návštěvy v Nemocnici 

Blansko u pacientů, kteří požádali 

o přijetí eucharistie.  



Od roku 2008 byl nejstarší akolyta František, pověřen službou k vykonávání církevních 

pohřebních obřadů v Obřadní síni města Blanska. Ke konci roku 2020 dosáhl počtu 600 církevních 

pohřebních obřadů (do hrobu i kremace) v rámci posledního rozloučení s občany města a okolních 

obcí blanenského okresu. 
 

Vidíte nějaké plody této služby? 

Není lehké odpovědět na tuto otázku. Ale podařilo se mi za dobu působení v této službě 

uschovat si krátké promluvy, které zaznívaly při bohoslužbách slova během mého působení. 

Celkem jsou to tři díly. Jeden z nich vyšel svépomocí i v knižní podobě s předmluvou o. Jiřího 

Mikuláška. Tak to by se možná dalo považovat za „hmatatelné plody“ mé služby akolyty. 

Kolik roků jste tedy byl v aktivní službě akolyty naší farnosti? 

Určitě si to dokážete spočítat sami, moje služba začala v roce 1994 a do „důchodu“ jsem odešel 

během února tohoto roku, kdy jsem předal štafetu svému nástupci. 

Jaké službě jste se aktivně do posledních dní věnoval? 

Působil jsem v blanenské obřadní smuteční síni, kde jsem byl pověřen vedením církevních 

pohřebních obřadů, jako zástupce naší farnosti. Na tomto místě se setkávají lidé různého vyznání, 

jednak apateisté (lidé lhostejní), ale také ateisté, agnostici a menšinově věřící křesťané. Součástí 

této služby jsou modlitby z knížky „Pohřební obřady“, doplněné o čtení z Písma a krátkou 

promluvu, přičemž by tato promluva měla být povzbuzující i poučná, vždy však plná křesťanské 

naděje a lásky, nejen k zarmoucené rodině, ale ke všem přítomným, zvláště kvůli mladým, kteří 

jsou v tomto smutném prostředí mnohdy poprvé.   

Děkujeme za váš čas. Je něco, co byste rád vzkázal? 

Použiji to, co jsem si zapsal jako „provolání“ ve 3. díle zaznamenaných svých duchovních 

promluv: „Věříme a jsme naplněni nadějí, že náš pozemský život žitý v lásce je cestou, vedoucí 

do nové formy bytí, ve kterém je pouze láska, světlo, teplo, radost, pokoj a mír“. Vše dobré 

ze srdce přeje a vyprošuje všem seniorům, dětem i mládeži, akolytům, rodinám, duchovním 

Otcům, lidem naší vlasti a všem lidem dobré vůle.“  

Váš akolyta František 
                   

Děkujeme za pěkný rozhovor a přejeme hodně sil a Božího požehnání do dalších let. 

  



 

Sv. Oskar Romero 

Hlas těch, kteří hlas nemají. Tak se otci Romerovi za jeho 

života přezdívalo. Jako vlivný arcibiskup se zastával 

utlačovaných chudých obyvatel Salvadoru. Proč? Vždyť jemu nic 

nechybělo. Mohl stejně jako většina mocných tiše souhlasit 

s tím, co se v jeho zemi dělo. On se postavil po vzoru Krista 

za Pravdu a za nejchudší lid, kterému nebylo dopřáváno sluchu. 

Dobře věděl, že za toto rozhodnutí zaplatí cenu nejvyšší.  

Oskar se narodil v r. 1917 do prosté rodiny nedaleko 

San Salvadoru. Již v mládí se rozhodl pro kněžskou dráhu. 

Odešel studovat do Říma, kde byl i vysvěcen. Poté se vrátil 

do Salvadoru. Zde prožíval klidný život a byl velice oblíbený pro svá kázání. Avšak politické napětí 

v Salvadoru rostlo. Moci se ujala vojenská, krajně pravicová vláda, která hrubě utlačovala zchudlé 

obyvatele a zároveň bojovala proti obdobně radikální levicové opozici. Občanská válka byla 

na spadnutí a právě v tuto chvíli byl otec Romero zvolen arcibiskupem. Protože byl znám jako 

mírný a konzervativní, jeho jmenování bylo ze strany vlády přijato klidně. Pak ale nastala událost, 

která navždy změnila Romerovo smýšlení a styl jeho veřejného vystupování.  

Jeho přítel, jezuita Rutilio Grande*, který aktivně hájil práva utlačovaných lidí, byl i se svými 

dvěma přáteli zavražděn po cestě z bohoslužby. Jeho smrt Romera hluboce zasáhla a změnila.  

Začal aktivně pomáhat chudým a potřebným, hájit jejich práva a svobody. Lidé v něm viděli oporu 

a naději v lepší zítřky. Byl jedním z mála vlivných, kteří otevřeně vystupovali proti vládě a jejím 

činům. Říkal pravdu o tom, co se dělo nejen z kazatelny, ale i v médiích. Veřejně odsoudil zabíjení 

a mučení obyčejných lidí, požadoval spravedlnost a odškodnění za to, co policie a armáda spáchaly. 

Připravil projekty právní pomoci a pastorační podporu pro oběti násilí. Obyčejní lidé si Romera 

velmi cenili, ale o to více jej nenáviděla vláda. Byl osočován nejen v médiích, ale také spousta 

bohatých katolíků na něj útočila a odsuzovala ho. Dokonce i několik biskupů se veřejně postavilo 

proti němu. Potřeboval cítit podporu, a proto odjel do Vatikánu k papeži Pavlu VI., který jej vyslechl 

a požehnal mu. Dodal mu sílu a naději, kterou v tento moment moc potřeboval. Po návratu 

do Salvadoru s novou silou pokračoval v započatém díle. Poté co vyzval vojáky a policisty, aby 

nedbali rozkazů velitelů, které jdou proti zákonu Božímu, bylo rozhodnuto o jeho odstranění. 

Otec Romero se obrátil také na několik významných světových státníků, aby se zastali 

salvadorského lidu a pomohli zde zřídit klid, ale marně. Nikdo si nechtěl špinit ruce.  

24. 3. 1980 sloužil o. Romero mši v kapli onkologické kliniky. Vrah jej zastřelil přímo při mši 

a on padl na místě mrtev k úpatí kříže. Jeho vrahem byl někdo z eskader smrti, polovojenských 

komand napojených na vládu, avšak za jeho smrt nebyl nikdy nikdo potrestán. Jeho vražda se stala 

jedním z důvodů vypuknutí občanské války, která byla druhá nejdelší v Latinské Americe.  

Oskar Romero byl svatořečen v roce 2018 papežem Františkem, který si jej velmi váží a mimo 

jiné ho i parafrázuje v úvodu své encykliky Christus vivit. Zajímavostí je také to, že ve stejný den 

byl svatořečen mimo jiné také papež Pavel VI. Svátek sv. Oskara Romera si připomínáme 24. 3.  

*Rutilio Grande i jeho dva přátelé byli prohlášeni za blahoslavené mučedníky papežem 

Františkem v roce 2022.   

 (Klára Mojžíšková) 

  



 

Koník svatého Martina a jaro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anna Prudká) 
 

Svatý týden 

Před sebou máš čtyři obrázky, které Ti přiblíží události čtyř dnů Svatého týdne. Povykládej si 

s rodiči, co na každém obrázku vidíš. Obrázky si vybarvi.  

www.deti.vira.cz 

 

(Marie Prudká) 
 Sbírání kytiček 

 

 

Pomozte motýlkovi najít cestu ke svému malému 

kamarádu. Pastelkou vyznačte dráhu jeho letu tak, 

abyste cestou spojili co nejvíce kytiček. 



 

 

 

„To je opravdu 
Syn Boží!“ 

Mt 26,14 – 27,66 

1. NEDĚLE POSTNÍ 

 

5. NEDĚLE POSTNÍ 

 

„Já jsem vzkříšení 
a život. Kdo věří ve 
mne, i kdyby umřel, 

bude žít.“ 
Jan 11, 1-45 

 

„Ježíš byl vyveden 
od Ducha na poušť.“ 

Mt 4, 1-11 

3. NEDĚLE POSTNÍ 

„Šel tam tedy, umyl se, 
a když se vrátil, viděl.“  

Jan 9, 1-41 

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
(VELIKONOCE) 

 

2. NEDĚLE POSTNÍ 

 

„Vzali Pána z hrobu 
a nevíme, kam ho 

položili.“ 
Jan 20, 1-9 

 

„Pramen vody tryskající 
do života věčného.“  

Jan 4,5-42 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
(začíná Svatý týden) 

„Ježíšova tvář zazářila 
jako slunce.“ 
 Mt 17, 1-9  

4. NEDĚLE POSTNÍ 

 

Nápovědu najdeš v aplikaci Misál nebo na stránkách kc.biskupstvi.cz (obrázky jsou součástí 
postního projektu pro rok 2023), kde můžeš čerpat inspiraci pro svá postní „odříkání si“.  
Svoje „půsty – odříkání si“ pak nezapomeň namalovat do srdce na papír a přinést v neděli 
v obětním průvodu. 

  

Soutěž pro všechny čtenáře  

Posloucháš pozorně evangelium? Víš, o čem se četlo a bude se číst o postních nedělích a neděli 
zmrtvýchvstání? Čeká tě úkol: spoj správně obrázek s větou z evangelia a s názvem neděle, kdy jsme 

ho slyšeli. 😊  
 

Jméno a příjmení: 

Výsledek zašlete na adresu Pláštíku ,  plastiksvmartina@gmail.com
nebo odevzdejte do sakristie do 16. 4. 2023. Všichni úspěšní řešitelé budou odměněni. 



 Postřehy a příspěvky

Živý betlém  

Město Betlém se v noci stalo tichým svědkem 

narození Spasitele. Události, které změnila svět... 

„Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." 

Díky sv. Františkovi a jeho myšlence si tuto událost 

připomenout divadelním ztvárněním je betlém dnes 

součástí oslav Vánoc.  

Děkujeme všem, kteří se připojili k blanenskému 

Živému betlému.  

(převzato ze stránek farnosti) 

 

Jaké to je ministrovat jinde? 

O pololetních prázdninách jsem s rodinou a kamarády jel lyžovat do Jeseníků. Ve vesnici, kde 

jsme bydleli, byl kostel, ale byl zavřený a mše sv. se v něm nikdy neslouží! Museli jsme jet 

do Ostružné. Já a můj kamarád jsme se těšili, že budeme ministrovat. Nebyl zde pan kostelník, 

ale paní kostelnice, která mluvila hodně nahlas a na všechno, co se jí nedařilo, nadávala. Pan farář 

přišel o chvilku později, než měla začínat mše sv. a byl to Polák. Byl překvapený a rád! Ptal se nás, 

odkud jsme. Říkal, že si všechno udělá sám a my budeme jen zvonit při proměňování. Bylo to velmi 

zvláštní, pan farář mluvil hodně rychle a s přízvukem.  

Židličky se nám dost viklaly, protože byl nerovný povrch. V kostele byla velká zima, protože 

se vůbec netopilo. Na to jsme ale byli připravení, měli jsme lyžařské kombinézy a teplé spodní 

prádlo  . Místních lidí tam moc nebylo, více tam bylo turistů. Zvláštní nám přišlo i to, že v kostele 

stál paškál z roku 2019. Nakonec jsme ale byli moc spokojení, protože jsme cítili, že jsme panu 

faráři udělali radost. V kostele jsem zahlédl také kamaráda z Blanska.  (Prokop Mojžíšek) 

 

Ministranti vykročili do roku 2023 

Ministranti využili poslední den vánočních prázdnin ke společnému výletu do Brna. Po celou 

dobu je doprovázel P. Jaroslav Čupr, který pro ně připravil nejedno překvapení.  

Společně dorazili ke katedrále sv. Petra a Pavla 

a vystoupali do její věže, navštívili o. biskupa 

Pavla a prohlédli si místa, kde se denně 

pohybuje. Sestřičky v restauraci Živá voda se 

postaraly, aby neumřeli hlady a ještě stihli 

navštívit nejméně dva kostelní betlémy. 

Dalším překvapením byla výstava Leonardovy 

stroje.  

(převzato ze stránek farnosti) 

  



 

Svatoštěpánská mše s gregoriánskou scholou 

Sváteční svatoštěpánskou mši máme již dlouhá léta spojenou s latinským jazykem a s tzv.„starou 

gardou“. V loňském roce došlo však ke změnám, které tuto mši představily v jiném, nepochybně 

originálním a slavnostním světle. Po celou dobu mše svaté ji doprovázela Svatomichalská 

gregoriánská schola. Soubor, který působí už od roku 1994 a jehož jádro tvořili z počátku 

ministranti a žalmisté z kostela sv. Michala v Brně, který můžeme najít na Dominikánském náměstí. 

Ve schole dnes najdeme 25 zpěváků, jejichž věk je mezi 15 – 50 lety, ne vždy se ale sejde celý sbor. 

Můžeme je slyšet během liturgie v různých kostelích a při slavnostních příležitostech.  

Stejně tak tomu bylo i během slavení mše svaté na svátek sv. Štěpána v Blansku. Sešla se stará 

garda a během jejich ministrantské služby a v průběhu celé mše nás doprovázela gregoriánská 

schola svým zpěvem. My, kteří jsme seděli v lavicích, jsme se mohli aktivně zapojit. Nebo ne. 

Bylo možné jen naslouchat a nechat na sebe působit onu kouzelnou atmosféru, v níž zaznívá 

původní liturgický jazyk latinský.  

Věřím, že mše svatá s gregoriánskou scholou přinesla výjimečný duchovní zážitek nejen mě, 

ale i všem, kteří se přišli oslavit svátek sv. Štěpána.  

(redakce) 

Tříkrálová sbírka 

Po roce jsme zase vzali z naší skautské klubovny koruny, kasičky, cukříky a pláště a vydali jsme 

se k naší ulici. Po cestě jsme si povídali o tom, jak se kdo měl o víkendu a podařilo se nám 

i natrénovat koledu. 

Rozdělili jsme si pláště, nasadili koruny a určili role. 

Do zvonků jsme vždy zavolali: „Tři Králové!“ a dali jsme se 

do koledování. V každém patře jsme zazvonili na oba byty, 

a když nám někdo otevřel, začali jsme zpívat. Babičky 

a dědečkové nám darovali cukroví, rodiny s dětmi zase 

bonbóny. Ale hlavně všichni přispívali do kasičky, což nám 

dělalo největší radost. Jsme moc rádi, že jsme našim 

koledováním mohli přispět k pomoci lidem v nouzi. 
(Skautská družinka Kamínci) 

 

Tříkrálová sbírka probíhala od 1. do 15. ledna 2023. V letošním roce patří velké poděkování 

mnoha dětem a dospělým, kteří se do sbírky zapojili a téměř každý den po dobu konání sbírky se 

pohybovali v ulicích města Blanska a jeho okolí. Díky společnému úsilí mnoha nadaných lidí (dětí i 

dospělých) se podařilo zajistit dva benefiční koncerty. V blanenském kostele proběhl koncert v 

neděli 8. ledna. Dramaturgii koncertu si vzal na starost Jiří Vráblík a podařilo se získat pro tento 

koncert tyto vystupující: farní schólu MartiniBand, uskupení AZOP, Šnek a přátelé a mnoho dalších. 

Zazněly nádherné skladby v různých jazycích a hudebních žánrech. Kostelní lavice byly zaplněny 

příchozími, kteří se nechali hudbou pohltit a nést do světa, který nás přesahuje.  

V olomučanském kostele proběhl koncert ve čtvrtek 12. ledna i zde vystoupilo mnoho 

účinkujících. Všechny spojovalo to, že jsou olomučanští. Poděkování patří spolku Kajesan, který se 

ujal organizace a ZŠ v Olomučanech, že se do koncertu se žáky také zapojila. Oba koncerty vedly 

k ztišení přítomných, zamyšlení a přinesly radost a slzy dojetí.  (převzato ze stránek farnosti)  



 

Adopce na dálku, Siona Sandra 

Milí přátelé, 

Srdečně vás zdraví Vaše dcera Siona Sandra a prosí o modlitbu. 

Jménem své rodiny Vám přeji Veselé Vánoce a šťastný nový rok 

2023. Jak se máte? Já a mí přátelé se máme dobře. Každý den se za 

Vás modlím.  

Dostala jsem Váš dopis a pohlednici, kterou jste mi poslali. 

Potěšilo mě to. Moc děkuji za přání. Dopis mi přečetli zaměstnanci 

centra. Cítila jsem se šťastná, ale i smutná. Byla jsem smutná, 

protože otec Jiří byl přeložen, moc mu děkuji za podporu. Ale jsem 

moc šťastná, že otec Jaroslav a farnost budou v podpoře 

pokračovat. Pozdravuji Vás všechny v blanenské farnosti. Vyřizuji 

i pozdravy od rodičů.  

5. června jsme na naší škole oslavili Den životního prostředí. 

Podařilo se nám vypěstovat různé rostliny a měli jsme z nich 

radost. 21. června byl Světový den jógy. 

Určitě víte, že studuji teď v šesté třídě. Jsem moc ráda, že chodím do školy. Mám tam možnost si 

hrát, studovat a povídat si s kamarády. Učitelé nás vyučují dobře. Učení mi jde. V září jsme 

dokončila zkoušky s dobrými známkami. 

15. srpna jsme oslavili 75. Den nezávislosti. Po tom, co jsme ve škole vyvěsili vlajku, následoval 

kulturní program. Já jsem se s kamarády zapojila v tanci a zpěvu. Po programu všem rozdávali 

sladkosti a cukroví. 28. srpna jsme ve škole měli soutěž v mluveném projevu. Taky jsem se 

zúčastnila. Téma mého proslovu bylo „Důsledky používání plastů“. 8. září jsme oslavili svátek 

Narození Panny Marie. V den slavnosti jsme měli společný oběd. 5. září jsme ještě oslavili den 

učitelů. Každému jsem popřála a dala jsem mu růži. 

25. října jsem měla narozeniny. Oblékla jsem si nové šaty a šla na mši. Byla jsem moc šťastná. 

Rozdávala jsme kamarádům čokoládu. Taky jsme oslavili Den školy, tancovala jsem tam. Po dalších 

pololetních zkouškách jsme měli týden prázdnin k svátku Dasara. Byla jsem doma. Mohla jsem více 

času trávit s rodiči a pomáhat jim. 

Už se těším, až oslavíme Vánoce. Vyzdobíme dům hvězdami a připravíme jesličky. Maminka 

nachystá různé druhy cukroví. Na Štědrý den půjdu s rodiči na mši a budu se za Vás modlit. Ještě 

jednou přeji Vám všem krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2023. 

Vaše milující dcera Siona Sandra D´Souza 

 

  



 

Zajímavost: 

Den nezávislosti je největší nenáboženský svátek 

v Indii, koná se 15. srpna, je to den výročí indické 

nezávislosti na Velké Británii. 

Svátek Dasara je hinduistický svátek, který se koná na 

podzim. Devět dní před ním hinduisté drží půst. Desátý 

den je velká oslava, Dasara, kdy se slaví vítězství dobra 

nad zlem. 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský karneval 

V Katolickém domě proběhl 31. ročník 

dětského karnevalu. 

Děti i rodiče si užili pohodovou atmosféru masopustní neděle. Od 14 hodin začal moderovaný 

program na podiu, princezna Štěpánka s princem Matějem děti provedli spoustou královských her 

a tanců. Pro všechny soutěžící byla připravena sladká odměna a malá hračka. Hodné čertice 

v přísálí dětem rozdávaly razítka za splnění připravených úkolů. Kdo získal 4 razítka do své 

průvodky, dostal omalovánky, pexeso, či sladkost. Na závěr karnevalu nechyběla recitace a zpěv 

předškolních dětí, za své roztomilé výkony si odnesly dárkové tašky sponzorované městem 

Blansko. Úsměv na tváři dětí vykouzlily také balonky darované VZP Blansko. 

Pro ty nejmenší účastníky byl připraven dětský koutek s kobercem a hračkami. Na všechny 

hladové a žíznivé čekal bar plný dobrot. Pohádkovou atmosféru dokreslily krásné kulisy, za jejichž 

výrobu děkujeme skautům z 9. oddílu. 

Velké poděkování patří všem pomocníkům 

z řad naší farní mládeže, kteří se celé 

odpoledne dětem věnovali. Děkujeme také 

všem dobrovolníkům ze Společnosti 

katolického domu a Kolpingovy rodiny za 

zajištění této tradiční komunitní akce. 

 

(převzato ze stránek farnosti) 

 

 
 



 

 

OHLÉDNUTÍ aneb co se stalo od minulého čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vydala dne 17. 3. 2023 Farnost svatého Martina v Blansku pro vnitřní potřebu. 

 Pokud máte nějaké náměty, nápady nebo příspěvky, nebojte se a posílejte je na mail: 

  plastiksvmartina@gmail.com


