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: Maruška Prudká, Monča Sedláková, Katka Sedláková,
František Well

Poklady brněnské diecéze
V rámci oslav 240 výročí vzniku brněnské diecéze
probíhá od 1. června do 31. října 2017 soutěž s názvem
Poklady brněnské diecéze. Soutěže se mohou zúčastnit
jednotlivci, skupiny nebo rodiny. Nejprve je třeba podívat
se na mapu a naplánovat si, které poklady chcete navštívit. Poté si vytisknete cestovní
kartu, kam budete zaznamenávat své odpovědi a vyplněnou kartu pošlete do 31. 10. 2017
na adresu organizátora. Pro zařazení do slosování je třeba navštívit nejméně 3 kostely
nebo poutní místa, 3 osobnosti, 3 zajímavosti. Tak směle do toho. Zde jsou užitečné odkazy:
hlavní stránka s informacemi:
http://www.biskupstvi.cz/poklady2017/cestovnikarta
mapa pokladů s místy umístění otázek:
http://www.biskupstvi.cz/poklady2017/pdf/mapapokladu.pdf
cestovní karta:
http://www.biskupstvi.cz/poklady2017/pdf/cestovnikarta.pdf

Celostátní setkání mládeže, Olomouc15.-20. srpna 2017
Motto: „Nebojte se!“
Program pro účastníky byl velmi pestrý a bohatý, takže si v něm každý našel něco
zajímavého, např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek,
kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání
s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny,… za všechno vděčíme 753 pořadatelům
a pomocníkům.
Celostátní setkání mládeže se koná přibližně jednou za 5 let. Letos se setkání zúčastnilo
přibližně 6 500 mladých lidí, kteří se společně modlili a „nabírali“ víru. Zajímavé bylo
svědectví o životě manželů Chiary a Enrica Petrillových, on sám přijel za mladými z Říma.
Zajímavé byly i programy režiséra a herce Jiřího Stracha, zpěváka Pavla Helana a dalších.
Setkání mi přineslo velké posílení ve víře, poznání dalších lidí, povzbuzení do života,
zážitky, zkušenosti druhých… Každý odjížděl nadšený a obohacený. Velkým zážitkem byla
pouť na Svatý kopeček, která byla náročná, ale každý ji za něco obětoval. Na Kopečku byl
program pro jednotlivé diecéze a mše svatá, jako překvapení obrovský ohňostroj.
Potmě jsme šli cestou zpět. Byla tam super atmosféra…nezapomenutelná!
Radujme se a nebojme se! (KaS)

Koník svatého Martina a začátek podzimu

Najdi správné
draky!
Při pouštění
draků se zvířátkům
zamotaly provázky.
Dokážeš přiřadit
správného draka
koníčkovi, ježečkovi
a zajíčkovi?

Podzimní soutěž

Jméno a příjmení:

S novým školním rokem začnou opět páteční dětské mše. Je třeba si připomenout, co vše
můžeme v našem kostele vidět. Dokážete k pojmům pod obrázkem přiřadit správná čísla?
Pokud na obrázku nerozeznáte nějakou maličkost, přijďte se blíže podívat přímo do
kostela při nejbližší mši svaté.
Jestliže si nebudete vědět rady s některým z pojmů, zeptejte se svých rodičů. Jistě vám
rádi pomohou, možná si i sami zkusí, zda by vše zvládli přiřadit.
Vyplněnou stránku se svým jménem předejte Marušce Prudké nebo vhoďte do farní
schránky do 19. října 2017. Úspěšní badatelé budou odměněni při následující dětské mši
svaté.
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Postřehy a příspěvky
Poklady brněnské diecéze
Poklady brněnské diecéze, tak se jmenuje soutěž, kterou připravilo
brněnské biskupství. Pro tuto hru je vybráno v brněnské diecézi
celkem 61 míst – architektonických, duchovních a dalších „pokladů“.
V každém děkanství je jeden kostel nebo poutní místo, jedno místo
spojené s významnou osobností a jedno místo se zajímavostí. Abyste
byli zařazeni do slosování, musíte navštívit celkem 9 míst, od každé
skupiny tři. Zapojit se můžou jednotlivci i rodiny.
Také já s rodiči jsme se do hry zapojili. Za první otázkou jsme nikam
chodit ani jezdit nemuseli, protože je na nástěnce u našeho kostela
sv. Martina. Za dalšími jsme se už museli vypravit dál. Soutěž nás
zavedla jak na známá blízká místa třeba do kostela Panny Marie
Bolestné ve Sloupě, který byl vystavěn za zázračného uzdravení mlynářovy dcery, nebo do kostela
Jména Panny Marie ve Křtinách. Ale dostali jsme se i do vzdálenějších oblastí. Díky soutěži jsme
navštívili např. starý gotický kostelík Božího těla nad Slavonicemi, který je spojený s eucharistickým
zázrakem a odkud je krásná vyhlídka na město. Nebo kostel s klášterem v Nové říši, kde se
připomíná osud premonstrátů umučených v koncentračním táboře v Osvětimi. A k dalším
duchovním památkám, o kterých jsme se mnohé dozvěděli. Moc nás soutěž baví a všem
ji doporučujeme. :-) (MaP)

Letní tábor 9. skautského oddílu Cesta
Začátek prázdnin jsme strávili na táboře 9. oddílu ve Sloupu
v Moravském krasu. Téma bylo EXMA 2017.
Letěli jsme na Mars. Země nám říkala, že jsme první, kteří tam jedou.
Našli jsme tam stopy a „flešku“, na které bylo něco zašifrované. Museli
jsme to vyluštit. Bylo tam napsané, že tam byli před námi členové mise
Kerberos 2013. Země nás tedy podvedla. Kerberos 2013 nás v noci napadli,
chtěli nás zabít. Museli jsme se rozhodnout, zda budeme se Zemí,
nebo s nimi.
Rozhodli jsme se, že budeme se Zemí, přestože nás podvedli. Kerberos 2013 jsme porazili.
Po čtrnácti dnech strávených na Marsu se vyhlašovaly výsledky. Na 1. místě byla skupina AQUA
(voda), na 2. místě Terra (Země), na 3. místě byla AER (vzduch) a na 4. místě byla skupina IGNIS
(oheň). Byla jsem ve skupině AER. Nakonec jsme všichni odletěli na Zemi.
Tábor se mi moc líbil. Mám spoustu zážitků a hodně dobrých kamarádů. (MoS)

Ministrantská sobota v Olomouci
V sobotu 6. května 2017 se malí i velcí ministranti z naší farnosti zúčastnili ministrantského dne
v Olomouci. Přijeli jsme autobusem k semináři, kde na nás čekali bohoslovci, kteří pro nás měli
připravený program. Rozdělili jsme se do skupin podle věku. Já jsem patřil do skupiny 10 – 12 let.
Ve své skupině jsem nikoho neznal. Chvíli jsme se seznamovali a pak byla mše. Katedrála byla plná
ministrantů a ministrantek z celé diecéze. Po mši jsme začali hrát velkou hru. Když jsme splnili první
část, byl oběd. Všem nám chutnal. Hra pokračovala po obědě a nakonec bylo vyhlášení.
Moje skupina se neumístila na žádném místě. Ale mému bratrovi přálo štěstí, umístil se na třetím
místě. Moc se nám tam oběma líbilo. (FrW)

