
 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, Liduška Půlkrábková, Monča Sedláková, 
Anička Sedláková, Magda Reisiglová, Honzík Král 

Pozvánky 

Přijďte si vyrobit dárky pro své blízké 

Heslo vánoční dílny „Dárky od srdce, potěší nejvíce“ nejlépe vystihuje celou akci. Během 
sobotního dopoledne 9. prosince 2017 (od 8,30 do 12,00) si můžete vy, děti, sami nebo společně 
s rodiči vyrobit originální vánoční dárky pro své rodiče, sourozence, babičky, dědečky, kamarády… 

Nápadů bude dost, tak si je přijďte vyzkoušet! (MaP) 
 

Zúčastněte se živého betlému 

Jako každý rok se i letos bude konat 25. prosince 2017 ve 14:30 se v zámeckém parku živý 
Betlém. Po úvodním slově Otce Jiřího se představí Drahánek se svým tanečním vystoupením,  
které bude součástí celého programu.  

Hlavní částí živého Betlému je scénka, která vždy z různých úhlů popisuje příběh narození Ježíše.  
Na začátku vstoupí Svatá rodina do své chýše. Ale příchod Svaté rodiny by nebyl úplný  
bez důstojného doprovodu. Proto vás zvu, milé děti, abyste se nebáli vystoupit před publikem, 
převlékli se jako pastýři a selky a zapojily se do představení.  

Budu se na vás těšit vaše Marie Prudká . (MaP) 
 

Odkud k nám přišlo betlémské světlo 

Betlémské světlo je plamínek zapálený v místě narození  
Pána Ježíše v Betlémě. Myšlenka vznikla v Rakousku, kam bylo poprvé 
přivezeno v roce 1986. K nám se Betlémské světlo dostalo v prosinci 
1989 a hořelo pod sochou sv. Václava v Praze. Tato nová vánoční  
tradice se ujala ve 25 zemích světa. Betlémské světlo do České republiky 
každoročně přiváží z Vídně brněnští skauti. Letos to bude 16. prosince.  

I vy si můžete před Vánoci odnést symbolický plamínek pokoje.  
Skauti budou betlémské světlo rozdávat na radnici v Blansku 23. prosince 2017 od 13 hodin.  
Celé odpoledne zde bude kulturní program. Můžete také přispět na Adopci na dálku a podpoříte 
tím chudé děti. Přijďte se podívat, potěšit se a odnést si domů světýlko z Betléma. (MaP) 

… a jeden postřeh  

Svatomartinské perníčky 

Pokud se vám po Přivítání svatého Martina dostal do rukou (a do pusy) svatomartinský perníček, 
určitě jste si neuvědomili, kolik práce za tímto malým sladkým kouskem je. Perníčky dělaly děti 
z naší farnosti, některé s pomocí rodičů. Celkem jich bylo kolem 1 300. A to už je nějaké číslo. 
Perníčky vykrájet, nazdobit a zabalit, je stálo mnoho hodin usilovné práce a volného času.  

DĚKUJEME VŠEM! (MaP) 



Koník svatého Martina slaví 1. narozeniny 

 Najdi 6 rozdílů! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický rok 
V tomto čísle Pláštíku přinášíme jednu přílohu navíc. Jedná se o zobrazení liturgického roku 

s vyznačenými významnými svátky. Můžete tak, děti, sledovat, ve které části liturgického roku se 

právě nacházíme, jaká je liturgická barva nebo který svátek či slavnost nás čeká.  

Okénka kalendáře si ale ještě musíte správně vybarvit liturgickými barvami: 

Advent a postní doba bude fialová, mezidobí zelené, vánoční a velikonoční období bílá. 

Jednotlivé svátky budou mít následující liturgické barvy: 

Červeně si vybarvěte: sv. Štěpán, Květná neděle, Seslání Ducha Svatého. 

Fialově si vybarvěte: Popeleční středa, Vzpomínka na věrné zemřelé. 

Zeleně si vybarvěte: Masopust. 

Ostatní svátky mají bílou liturgickou barvu. 

Barevné provedení liturgického roku je na stažení na stránkách farnosti: www.farnostblansko.cz 



Adventní soutěž 
V následujícím období nás čeká hodně svátků. Otestujte si své znalosti o svatých a pokuste se 

doplnit následující tabulku. První řádek vám napoví, co vše byste měli zaznamenat. Pomoci vám 
může i pranostika nebo datum svátku. 

Vyplněnou stránku se svým jménem předejte Marušce Prudké nebo Otci Jiřímu v sakristii do 20. 
prosince. Úspěšní luštitelé budou odměněni při dětské mši svaté 22. prosince 2017. 

Jméno svatého Atributy Je patronem Kdy slavíme 

sv. Martin meč, plášť, žebrák 
vojáků, vinařů, 
chudáků, úrody 

11. listopadu 

Svatý Martin přijíždí na bílém koni. 

  Čech, křižovníků 13. listopadu 

O svaté……………………………od kamen se nechce. 

  
studentů, žáků, 

učitelů 
25. listopadu 

……….………………..na blátě, Vánoce na ledě. 

 kříž ve tvaru X  30. listopadu 

Svatý ……………….………….dělá led, sv. Jiří ho láme. 

  horníků 4. prosince 

O svaté ……………………………………ležívá sníh na dvoře. 

  berla, mitra, měšec 6. prosince 

Svatý ………………………………ze sněhu hned vodu máš. 

 

nevidomých, 
švadlen, Světlušek 

(ve skautu) 
 13. prosince 

Svatá…………………………….noci upije (a dne nepřidá). 

  
palmová ratolest, 

kameny 
26. prosince 

Pakli na ……………………………….větrové uhodí, příští rok špatné víno se urodí. 

 kameníků, zedníků  31. prosince 

O ……………………..……………………….papeži snížek si již poleží. 

  
biskup, hřeben, 

svíce 
3. února 

Na svatého ……….……………………..slunce ještě nehřeje. 

Jméno a příjmení: 



Postřehy a příspěvky 

Setkání prvokomunikantů v Brně 

29. září 2017 jsme jeli s Otcem Jiřím vlakem na Petrov. Bylo tam čtyři sta dětí, které byly letos u 
prvního svatého přijímání. Setkali jsme se tam s Otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem, který sloužil 
mši svatou. Pořadatelé pro nás připravili čtrnáct stanovišť, na kterých jsme se něco mohli 
dozvědět, vyrobit si a něco se naučit. Na některých stanovištích byli svatí, třeba svatá Ludmila, 
svatý Václav, svatá Barbora a svatý Jan Bosco. Líbilo se mi všechno. Bylo to super, ale už jsme 
museli jet. (LuP) 
 

Misijní neděle 

Dne 11. 10. 2017 Misijní klubko peklo perníčky a vyrábělo různé 
hezké věci. Byly to: keramické křížky, sádrové výrobky, které si pak 
můžete nabarvit a zdobené látkové tašky. Potom některé děti 
posbíraly různé drobnosti, daly do papírových sáčků. Nakonec na ně 
namalovaly smajlíky a přinesly. Děkujeme i dětem z Ráječka, které 
vyrobily pěkné křížky. 

O několik dnů později v neděli 22. 10. 2017 jsme po mši výrobky 
prodávali. Misijní klubko nejen že zorganizovalo misijní prodej, ale taky 
misijní kavárnu, která zároveň s prodáváním fungovala. A zde bychom chtěli poděkovat všem 
maminkám, které napekly do kavárny výborné buchty.  Za obě akce jsme utržili 11 700 korun. To je 
celkem dost, že ano :) Chudé děti budou mít radost!!! 

Pokud se chcete stát členy Misijního klubka, hlaste se u paní učitelky Šárky Daňkové. 
VŠEM DĚKUJEME ZA PODPORU!!! (JaK)     

 

Podzimní výprava 9. skautského oddílu Cesta 

Skauti 9. oddílu Blansko podnikli ve dnech 26. 10.-29. 10. 2017 podzimní výpravu. Podzimní 
výprava proběhla v Pačlavicích na Vyškovsku. Ubytování bylo zajištěno v bývalé faře. Téma výpravy 
bylo „Fantastická zvířata a kde je najít“, podle knihy spisovatelky J. K. Rowlingové, která napsala i 
knihy o Harry Potterovi. Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin, které mezi sebou soutěžily. Výprava 
byla moc hezká a všem se líbila. (MaR) 

 

Svatomartinské hody očima dětí 

Svátek sv. Martina jsme ve farnosti začali slavit již pečením a 
zdobením perníčků pro děti. Potom následoval v pátek světýlkový 
průvod na farní dvůr, kde nás přivítal sv. Martin na bílém koni.  

Druhý den v sobotu se ve slavení pokračovalo po celém Blansku  
a večer Martinskými hody v Katolickém domě.  

Třetí den v neděli byla hodová mše, kde bylo hodně krojovaných  
a na konci mše se zazpívala česká hymna.  

Po mši byl průvod od kostela přes celé město. Bylo zde spousta 
lidí, oslava dále pokračovala v zámeckém parku. Martinské hody se 
i v letošním roce vydařily. Největší radost mně udělalo to, že na 
mši se mnou šla i moje nevěřící kamarádka, kterou jsem pozvala. 
(AnS) 
 
 


