
Sv. Jiří, patron skautů, pocházel z oblasti 
dnešního Turecka. Po vzoru svého otce  
se stal vojákem a brzy členem osobní stráže 
císaře Diokleciána. Když tentýž císař zahájil 
pronásledování křesťanů, přiznal se ke své 
víře, byl mučen a 23. dubna roku 303 sťat 
mečem. Bývá zobrazován jako voják na 
bílém koni, který bojuje s drakem. Je 
patronem skautů, rolníků a vojáků. 

Jeho jméno pochází z řečtiny (Georgios)  
a v překladu znamená rolník nebo 
zemědělec.  

Podle lidové víry se na sv. Jiří otevírá 
země. Dříve se od tohoto dne vyháněl 
dobytek na pastvu, poddaní toho dne 
odváděli vrchnosti jarní plat (peníze  
i naturálie). 

 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: Ema Kuběnová, Kačenka Kuběnová, Klárka Mojžíšková, 
Maruška Prudká, Bětuška Svobodová, Adámek Vaněk, Filípek Vaněk, Lucka 
Zachovalová, Štěpánka Zachovalová. VŠEM MOC DĚKUJEME.  

Pozvánky 
Když zvony „odletí do Říma“ 

Na zelený čtvrtek zvoní při večerní mši zvony naposledy. Protože toto nařízení bylo vydáno 
papežem, říká se, že „odlétají do Říma“. Opět se rozezní až při Gloria na sobotní vigilii. Místo zvonů 
dříve chodili a dnes opět znovu chodí chlapci a muži s klapačkami či řehtačkami. Jejich podoba je 
různá. Tento zvyk je doložený písemně až od 19. století, ale předpokládá se, že je mnohem starší. O 
jeho rozšíření mluví řada místních názvů rachání, hafrování, křístání. Na některých místech bylo 
sobotní hrkání spojeno s koledou. 

Také v naší farnosti mohou letos chlapci chodit klapat. Přesný rozpis naleznete v Plášti. 
 

Skautská pouť ve Křtinách 

 

 

21. dubna 
2018 se 

uskuteční 
tradiční 

skautská pouť. 
Tentokrát 

bude 

zakončena mší 
svatou 

v křtinském 
 kostele. 

 

 

 

Ohlédnutí za živým betlémem 

25. prosince 2017 se jako každý rok uskutečnil v zámeckém parku živý betlém. Počasí se opravdu 
vydařilo a potěšilo mě, že přišlo hodně dětí do průvodu ke Svaté rodině. Některé z nich měly  
i odvahu účastnit se scénky. Všechny děti byly ale úžasné! Poděkování patří i hercům, kterým  
se jejich vystoupení v kostýmech vydařilo. Ještě jednou VŠEM MOC A MOC DĚKUJEME!  
Budu se těšit na příští rok. Maruška.  
 



Koník svatého Martina a jarní výlet 

 Velikonoční hledání 
Máme pro vás hned tři úkoly! 

1) Zajíčkovi se rozsypala velikonoční vajíčka! Pomoz mu je najít. (Je jich 11!☺) 
2) Přiřaď výřezy umístěné vedle obrázku tam, kam patří. 
3) Obrázek si barevně vymaluj! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  



Velikonoční soutěž 
V následujícím období se budeme připravovat na velikonoční svátky. Naše příprava vyvrcholí 

v posledním Svatém týdnu. Zopakujte si, co nás v něm čeká. Doplňte správně následující tabulku, 
do každého rámečku patří jeden pojem.  

Pomoci vám mohou obrázky nebo nápověda na konci stránky☺. 
Vyplněnou stránku se svým jménem předejte Marušce Prudké nebo Otci Jiřímu v sakristii   

do 22. března 2018. Úspěšní luštitelé budou odměněni při následující dětské mši svaté.   

 KVĚTNÁ NEDĚLE  

  

  

 

 ZELENÝ ČTVRTEK 

 

 

  

  

 

 VELKÝ PÁTEK 

 

 

  

  

 

 BÍLÁ SOBOTA   VIGILIE  

  

  

 

 VELIKONOČNÍ NEDĚLE  

  

  

 

 

 

  

Jméno a příjmení: 

NÁPOVĚDA 
poslední večeře a ustanovení eucharistie; klaníme se Kříži; svěcení kočiček;  

Zmrtvýchvstání Páně; modlíme se u Ježíšova hrobu; Kristův příjezd do Jeruzaléma;  
svěcení pokrmů; ukřižování Krista; svěcení ohně; zvony zvoní naposledy (odlétají do Říma) 



Postřehy a příspěvky 
24 hodin na faře 

Moc se mi to líbilo. Bylo to dobrodružství, protože jsme byli v lese a cesta byla zajímavá. Prvně 

jsme šli po šikmé cestě a pak jsme skákali přes potok. Hry byly super a zábavné! Jídlo mi moc 

chutnalo, bylo vynikající. A výzdoba na večeři byla fakt krásná. Ti, co chtěli, mohli spát v Kaťáku ve 

velkém sále. Já jsem tam spala a stálo to za to. Zem byla tvrdá, ale užila jsem si to. Fakt se mi to 

moc líbilo a ten, kdo tam nešel, udělal chybu. (ŠtěZ) 

 

Šli jsme na faru a hráli různé hry. Také jsme měli odkutálet pneumatiku na konec cesty. Bylo to 

těžké, ale všechny skupinky to zvládly. Pak jsme šli do lesa a tam jsme hráli bojovou hru. Po této 

hře jsme šli na Kaťák a tam jsme hráli kartošku. Potom jsme hráli vyměňovací hru. A pak byla 

krásná večeře. Moc se mi to líbilo, protože jsem poznala další děti z farnosti. (LuZ) 

 

Návštěva sv. Mikuláše 

Do Pláštíku tentokrát přispěli i ti nejmenší. A protože ještě neumí psát, tak nám své dojmy 

z návštěvy sv. Mikuláše nakreslili. Své obrázky nám poslali Adámek Vaněk, Filípek Vaněk a Kačenka 

Kuběnová. DĚKUJEME! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadelní představení Sněhurka 

V neděli 17. prosince zahráli členové divadelního kroužku pohádkovou hru nazvanou 

„Sněhurka“. Představení bylo velmi zdařilé, všichni ocenili nápaditost, vtip a nasazení mladých 

herců. Všichni se báječně bavili, a to jak diváci, tak i samotní účinkující. Poděkování patří především 

paní Vendule Zachovalové, která s dětmi představení připravila. 

O své dojmy z návštěvy divadla se s námi podělila Bětuška Svobodová: „Když se všichni posadili, 

začal Otec Jiří promluvou. Divadlo začalo, opona se otevřela. Hra byla o Sněhurce a šesti 

trpaslících, protože jeden zemřel v dole☺. Nejvíce se mi líbil konec, kdy princ osvobodil princeznu.“ 



Soutěž Bible a my 
28. listopadu 2017 se na ZŠ v Lysicích konalo okresní kolo soutěže Bible a my. 

V tomto okresním kole se umístila na prvních dvou místech děvčata z Ráječka 
Klárka Mojžíšková (1. místo) a Ema Kuběnová (2. místo). Je to velký úspěch a 
redakce Pláštíku si pro obě vítězky připravila několik otázek. 

Děvčata, gratulujeme k vašemu úspěchu. Můžete se se čtenáři Pláštíku 
podělit o své dojmy ze soutěže? Jak jste se o soutěži dozvěděly? 

Klárka: Věděla jsem o ní už předtím, ale začala jsem se o ni zajímat, až nám 
o tom paní katechetka řekla.  

Emča: Od naší katechetky a zároveň od Klárčiny maminky Kamily Mojžíškové.  

 

Jak dlouho jste se na soutěž připravovaly?  

Klárka: Od září. 

Emča: Už si to přesně nepamatuji, ale asi měsíc. 
 

Pomáhal vám s přípravou na soutěž někdo dospělý? 

Klárka: Naše paní katechetky. 

Emča: Ano, pomáhala nám hlavně teta Kamila a doma ještě táta. 
 

Jaký byl konkrétně obsah soutěže, co všechno jste se musely naučit? 

Klárka: Zadané téma bylo Apoštolové v evangeliích. Museli jsme se naučit vyhledávat v Bibli, atlasu, 
přečíst dětskou Bibli a každý týden jsme vyplňovali pracovní listy, které nás seznámily se všemi 
čtyřmi evangelii.  

Emča: Tématem soutěže byli Apoštolové v evangeliích, takže bylo potřeba projít si hlavně 
evangelia. 

 

Byla konkurence velká? 

Klárka: Mysleli jsme si, že tam budou všichni "našprtaní", nebylo to tak strašné. Našprtané jsme 
byly asi jenom my dvě :-) 

Emča: V naší kategorii se zúčastnilo 13 dětí. Já jsem měla pocit, že většina z nich se na soutěž nijak 
zvlášť nepřipravovala, a tak mi konkurence příliš velká nepřipadala.  

 

Bavila vás soutěž? 

Klárka: Velice moc, Bible mě baví. 

Emča: Bavila mě jak soutěž, tak i příprava. 
 

Jak reagovali rodiče, když zjistili, že jste vyhrály a jaké byly vaše osobní dojmy? 

Klárka: Moje rodina to čekala, ale já ne! Měla jsem šílenou radost, myslela jsem si, že je to jenom 
sen a s Emčou jsme se radostí celý zbytek soutěže objímaly :-) 

Emča: Rodiče měli radost, a tak mi koupili sladkou odměnu. Já sama jsem měla velkou radost, že 
jsme obě dvě postoupily do dalšího kola. 

Děvčata, děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole, které se bude konat ve 
Strážnici 23. března 2018! 



Nově! 
 

Kaple, kapličky a křížky v Blansku a okolí 

Milé děti, v našem okolí je spousta krásných kostelů. Mnohé z nich jste určitě navštívili. Ale 
všimli jste si také drobných staveb, jako jsou křížky, kaple a kapličky? Jsou neodmyslitelnou 
součástí města či obce, dokreslují a doplňují náves, náměstí nebo parčík.  Přiznejte si, kolikrát jste 
se u nich zastavili nebo si je prohlédli?  Ale i ty malé stavby byly a jsou místem modliteb, proseb a 
rozjímání, i ony jsou místem setkání se s Bohem. 

Tak bych vám, milé děti chtěla postupně tyto malebné a často neprávem opomíjené stavby 
postupně představit. Pátrání po jejich historii není vůbec jednoduché, ale snad se mi podaří vás 
zaujmout a až příště půjdete kolem takového místa, třeba se tu i zastavíte. 

Spešov, kaple sv. Jana Nepomuckého 

Kaple sv. Jana Nepomuckého byla ve Spešově postavená v roce 1856 jako 
poděkování za odvrácení cholery.  

Kronikář A. Tichý píše:„…na poděkování, že prý Panna Marie a Jan 
Nepomucký ochránili obyvatele spešovské od cholerové epidemie, jež toho 
roku v okolí řádila, mnoho životu zničila a pouze Spešov uchránila, tak že 
žádný nezemřel…“, 

V roce 1857 byla kaplička přestavena na větší, která se shoduje 
současnou podobou, aby se v ní mohly konat mše. 4. 10. 1857 byla 
vysvěcena. V kapli byl zavěšen zvon z původní zvoničky.  

Velká oprava s pořízením nových hodin proběhla v letech 2004 – 2006. 
Dodnes se v kapli konají mše, pohřby i svatby.  

Zdroj informací: 22. 12. 2017 In http://www.spesov.cz/e_download.php?file=data/editor/113cs_1.pdf&original=kronika_spesov.pdf 

Minisoutěž pro odvážné! 
 

 Kříže u kostela sv. Martina v Blansku

Při každé návštěvě kostela míjíte tyto dva kříže. Už jste se u nich někdy 
zastavili? Víte, co je na nich napsáno? Tak já vám oba kříže představím a 
zároveň je spojím s malou soutěží. Otázky jsou uvedené pod článkem a 
odpovědi můžete posílat na mailovou adresu Pláštíku uvedenou 
v úvodu do 22. března 2018. 

 
 

 

 

 

 
1. V nápisu na kříži u kostela je v textu skrytý chronogram. To je 

letopočet vzniku kříže psaný římskými číslicemi. Tyto číslice představují 
zvětšená písmena.  V jakém roce byl kříž postaven? 

2. Kříž pod kostelem také nese datum vzniku a jméno toho, kdo se o 
něho zasloužil. Vyluštíte nápis na tomto kříži?  

JESU CHRISTE CRUCIFIXE! REX TIMENDE, 

TREMENDE, ACADORANDE CONCEDE 

NOBIS PACEM. 

(Ježíši Kriste ukřižovaný, Králi úctyhodný, 
bázněhodný, chvályhodný, dopřej  nám mír.) 


