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: Jan Král, Lukáš Marek, Michal Pospíšil, Maruška Prudká, Marie
Zouharová

Výročí naší diecéze
V letošním roce slaví brněnská diecéze 240 výročí svého
založení. Přesně to bylo 5. prosince 1777. Během celého
roku je připraveno mnoho doprovodných akcí, které nám
toto významné výročí mají připomenout. Ať už jsou to
koncerty, výstavy, děkovné bohoslužby nebo pouštění
balónků v den svátku sv. Petra a Pavla, patronů diecéze,
29. 6. v 11 hodin.
Připomeňme si, že brněnská diecéze je třetí největší v naší
republice. Má 449 farností ve 20 děkanátech. Je tu
82 poutních míst a působí zde 16 mužských a 24 ženských
řádů a kongregací.
K založení biskupství v Brně přispěla přímo Marie Terezie a papež Pius VI. Prvním
biskupem byl hrabě Matyáš František Chorinský z Ledské. Diecéze měla v té době
151 farností shromážděných v 18ti děkanátech. Ve stejném roce dochází k povýšení
olomouckého biskupství na arcibiskupství. Slovo diecéze pochází z řeckého slova dioikéin,
a to v překladu znamená „spravovat dům“. (MaP)

Pozvánka na Gardenparty
Poslední dětská mše bude v letošním školním roce v pátek 16. června. Ale pozor,
po mši nebude, jak jsme zvyklí, Gardenparty. Ta se přesouvá o týden později na pátek
23. června (je to i slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova). Při večerní mši svaté a po ní se
můžete setkat s našimi "duchovními" rodáky (jsou pozvaní 4 kněží, 4 sestry, 1 jáhen
a 3 bohoslovci). Na farním dvoře bude připraveno občerstvení. Také můžete podpořit
charitativní stánek a stánek zahradnického kroužku, kde si můžete za symbolickou cenu
zakoupit produkty vyrobené z bylinek z farní zahrady. Bude tady též skvělá hudba a zábava.
Tak se určitě zastavte.  (MaP)

Koník svatého Martina a letní prázdniny

Procvič si ručku
Jak běží koník, jak skáče balónek, jak vychází a zachází sluníčko, nebo jak letí balón? Zjistíš
to, když obtáhneš tečkované čáry.

Letní soutěž

Jméno a příjmení:

Protože začíná léto, připravili jsme soutěž, při které si užijete čerstvého vzduchu. Úkolem
je najít všechny detaily a šipkou na velkém obrázku naznačit, kde je na budově kostela
najdeme. Vyplněnou stránku se svým jménem předejte Marušce Prudké nebo vhoďte do
farní schránky do 22. června 2017. Úspěšní badatelé budou odměněni při Gardenparty.

Křížovka
Vylušti křížovku a doplň tajenku.
Roku 863 přichází na Velkou Moravu dva bratři ze Soluně ………………..a…………………Přináší
srozumitelný jazyk pro bohoslužbu, překlad Písma svatého u a nové písmo.
1) 23.6. slavíme Slavnost Nejsvětějšího
1.
…Ježíšova
2.
2) Stavby, kde se shromažďují křesťané.
3) Která žena putovala z Nazareta do
3.
Betléma?
4.
4) První slovanské písmo.
5) Rozhovor s Bohem.
5.
6) Praotec Židů.
6.
7) Bohoslužba jiným slovem.
7.
8) Jeden z evangelistů.
9) Co přijímáme při eucharistii?
8.
10) Jméno našeho jáhna.
9.
11) Kdo zabil Goliáše?
12) Kdo porušuje 7. přikázání
10.
(obecně)?
11.
13) Kdo křtil v Jordánu?
12.
(MaZ, LuM)

13.

Postřehy a příspěvky
Židovská večeře
Na Zelený čtvrtek byla na staré faře židovská večeře pro děti. Když jsme po mši svaté přišli na
faru, vybalili jsme si věci, představili jsme se a hráli jsme různé hry. Líbila se mi hra, kdy jsme si na
papír napsali určité hodiny a postupně jsme se ptali ostatních hráčů, jestli mají v tu dobu čas.
Pokud ano, zapsali jsme si je a pak jsme si s tím člověkem povídali na nějaké téma. Po hře jsme šli
na večeři. Kluci měli na hlavě jarmulky. Během večeře bylo hodně různých obřadů. Před spaním
jsme si ještě zahráli plyšákovou bitvu a šli jsme spát. Moc jsme si to užili. (JaK, redakčně upraveno)
Misie a misionáři
Misie jsou nejen pomoc chudým lidem v zemích, kde je hlad nebo válka, ale i předávání víry
v Boha a Pána Ježíše. Přispět na misie může každý třeba jen malou částkou, i drobný příspěvek
může hodně pomoci. Přispět můžeme i modlitbou, protože i krátká modlitba má velkou sílu. Proto
jsme společně s paní učitelkou zapojení do Papežského misijního díla dětí a často si o všem
povídáme. (MiP, redakčně upraveno)
Výlet s náboženstvím
Ve čtvrtek 11. 5. se děti z náboženství účastnily výletu, který si pro ně připravily paní katechetky
a starší kamarádi. Nejdříve jsme se rozdělili na skupinky a šli jsme potěšit staré lidi z domova sv.
Alžběty v Žernůvce písničkou a dárkem. Potom jsme šli lesem a plnili úkoly. Když jsme dorazili do
Předklášteří, nejprve jsme hledali poklad a nakonec jsme navštívili klášter „Porta coeli‘‘. Prohlídka i
výlet se nám moc líbil a těšíme se na další. (MaP)

