
 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: Vojta Bláha, Esterka Havlenová, Lucinka Neubauer, Alenka  
a Helenka Nesrovnalovi, Anička Prudká, Maruška Prudká, Vojta Svoboda 

VŠEM MOC DĚKUJEME.  
 

Nově! 
Nově zařazujeme do Pláštíku Okénko pro zvídavé. Budeme vás v něm seznamovat s pojmy  

a věcmi, o kterých jste už většinou slyšeli. Ale možná přesně nevíte, co všechno tento pojem 
obnáší. My se pokusíme to napravit. A protože je toto číslo Pláštíku zaměřené na poutě a poutní 
místa, začneme právě tím, co je to pouť a odkud se vzala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pozvánka 
22. června 2018 se společně sejdeme na tradiční gardenparty. Čeká nás rozloučení s letošním 

školním rokem, vyhodnocení soutěže z tohoto čísla Pláštíku, občerstvení a spousta zábavy.  
Jako každý rok pro vás zahradnický kroužek připravil nabídku sirupů, čajů a koření převážně z farní 
zahrádky. Tak přijďte! 

Výzva!  
Navštívili jste o prázdninách nějaké zajímavé duchovní místo? Zažili jste nevšední zážitek? 

Neváhejte a podělte se o to se čtenáři Pláštíku v dalším podzimním čísle. Pište nebo kreslete a své 
příspěvky posílejte na mailovou adresu Pláštíku uvedenou v úvodu do 20. srpna 2018.  

 

 

Okénko pro zvídavé 
Pouť. 

Pouť je cesta, jejímž cílem je návštěva poutního místa. Poutě konali už staří Řekové, Římané  
a Germáni. Také dnes se objevuje u většiny světových náboženství. Židé putují do Jeruzaléma  
ke Zdi nářků, muslimové do Mekky, buddhisté na místa spojená se životem Buddhy. Také my 
křesťané konáme poutě na místa, která jsou pro nás duchovně významná. Nejčastěji jsou 
spojena se životem a působením významného světce nebo místem, kde je pohřben.  

K hrobům mučedníků se přicházeli modlit křesťané už ve 2. století. Od 4. století pak začínají 
putovat do Svaté země a navštěvovat místa spojená se životem Pána Ježíše. V Evropě byly  
a jsou významnými poutními místy například Řím či Santiago di Compostella. 

Zvláštní místo zaujímají mariánská poutní místa. Ta jsou spojená se zjevením nebo zázrakem 
Panny Marie. Mezi ty evropské patří Lurdy, Fatima nebo Čenstochová. Ale nemusíme ani jezdit 
tak daleko. V našem blízkém (i vzdálenějším) okolí jich najdeme hned několik. Naše soutěž vám 
napoví. 



Koník svatého Martina jde na ryby 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 
         

          

          

Letní sudoku 

Zahrajte si dětské sudoku 
s letními obrázky. 

Doplňte obrázky tak, aby se 
neopakovaly v žádném řádku, 
sloupci nebo čtverci. 

 

 

 

Doplň řadu 

Na stránce dole vidíte tři řady 
letních obrázků.  

Zkuste popřemýšlet, jak bude 
řada pokračovat, a obrázky 
domalujte! 

 



 Letní soutěž 
Během léta a podzimu nás čekají poutě. V našem blízkém i vzdálenějším okolí máme několik 

významných mariánských poutních míst. Otestujte si své znalosti a pokuste se podle nápovědy 
uhodnout, o jaké místo se jedná. Napovědět vám může i obrázek Panny Marie. 

Vyplněnou stránku se svým jménem předejte Marušce Prudké nebo Otci Jiřímu v sakristii   
do 22. června 2018. Úspěšní luštitelé budou odměněni při následující dětské mši svaté.   

 

  

Jméno a příjmení: 

1. Místo je spojeno se zázrakem uzdravení šlechtice Viléma roku 1240. 
2. Raně barokní kostel byl na místě dřevěné kaple vystavěn na počátku  

         17. století. 
3. Pod kostelem je hrobka Lichtenštejnů. 
4. Duchovní správu dnes zařizují Pauláni. 

 

1. Místo je spojeno se zázrakem uzdravení dcery místního mlynáře. 
2. Kostel byl vystavěn v polovině 18. století. 
3. Místo je spojené se sochou Panny Marie Bolestné 
4. Hlavní mše je na květný pátek.  

1. Podle nepotvrzené legendy je místo spjato se smrtí řádových sester 
v průběhu husitské revoluce. 

2. Stavitelem byl známý barokní architekt Jan Blažen Santini-Aichel. 
3. Historie tohoto místa je spojena se zábrdovickým klášterem 

premonstrátů. 
4. Ve venkovním ambitu je umístěna funkční zvonkohra. 
  

1. Místo je spojeno se zázrakem Panny Marie, která zachránila místní lidi 
před nájezdem Tatarů. 

2. Duchovní správu zajišťuje Řád Tovaryšstva Ježíšova (jezuité), o kostel 
se starají Milosrdné sestry. 

3. Místo leží ve Zlínském kraji. 
4. Jedná se o jedno z největších poutních míst v České republice. 
  

1. Podle tradice sahají počátky tohoto mariánského poutního místa do doby 

Cyrila a Metoděje. 

2. Známá je soška Panny Marie ze 13. století. Podle legendy ji nalezl jistý 

rolník v trní, když se vracel z pole domů. 

3. Soška měla své čestné místo při bohoslužbě se Svatým Otcem 

Benediktem XVI. při jeho návštěvě Moravy. 

4. Farnost je spravována řádem augustiniánů-kanovníků. 

  



Postřehy a příspěvky 

Karneval 

O masopustní neděli 11. února 2018 se děti sešly  
na Katolickém domě na karnevale. Své dojmy nám nakreslila 
Lucinka Neubauer (4 roky). Děkujeme za pěkný obrázek! 

 

Jarňáky 2018 

V sobotu ráno nás rodiče 
zavezli na vlakové nádraží  
v Blansku. Tam jsme se setkali  
s našimi vedoucími a kamarády. 
Vlakem jsme jeli do Brna-Židenic  
a pak autobusem do Ochozu  
u Brna. Byli jsme ubytovaní na 
faře. Téma letošních Jarňáků bylo 
Popoupo: Podivuhodná pouť 
pouští. Byli jsme rozděleni do 
skupinek žlutí, zelení, červení a modří. Našim úkolem bylo najít studnu  
v poušti. Hráli jsme hry, jedli dobrá jídla (mňam :-) ), modlili jsme se  
a v neděli jsme byli v kostele. Každý večer jsme na mapě sledovali, jaký 
kus cesty jsme pouští urazili. V poušti byly tekuté písky, dračí sluj, kritické 
pásmo, zkratky, hrad krásné paní, most přes temnotu, zelené údolí a pomerančový, citronový  
a grepový háj. A studnu jsme nakonec našli! Poslední den byla závěrečná fotka a pak hurá domů. 
Moc děkujeme všem vedoucím, kteří se o nás tak hezky starali. (ANe + HeN)                                                                                                

 

Farní hory 

Na jarní prázdniny se skupina mladých nadějných lyžařů a snowboarďáků, vypravila na hory.  
Po únavné čtyřhodinové cestě, jsme konečně dorazili do Pece pod Sněžkou, kde jsme strávili celý 
týdenní pobyt. Ubytovaní jsme byli na chatě Dimrovce s malými útulnými pokojíčky. Hned druhý 
den jsme vyrazili na svah, kde jsme se rozdělili do několika skupin podle výkonnosti. Hlavní aktivity 
byly hlavně samozřejmě zdokonalování a naučení lyžování nebo snowboardingu, ale také se konalo 
několik soutěží, na kterých jsme soutěžili o sladké ceny. Celý pobyt jsme si náramně užili a doufám, 
že se budu moct zúčastnit i dalších ročníků. Mezi hlavní pořadatele patřili Klárka a Jirka Vaňkovi, 
kteří do tohohle pobytu dali hodně úsilí a za mě si zaslouží veliké díky. Díky také všem ostatním 
pořadatelům a instruktorům. (VoB) 

 

Skautská pouť  

Tento rok se skautská pouť uskutečnila ve Křtinách. Z Blanska jsme jeli vlakem do Adamova  
a odtud autobusem ke Staré huti. Dále jsme už šli pěšky. Po cestě jsme plnili úkoly na téma 
spravedlivého rytíře. Bylo třeba zapojit nejen ruce i nohy, ale i hlavu. Ušli jsme asi 7,5 km, během 
kterých jsme si užili spoustu legrace a úspěšně jsme dorazili ke křtinskému kostelu.  Zde nás čekalo 
občerstvení. O půl čtvrté začínala mše vedená Otcem biskupem. V jejím závěru  
proběhlo vyhodnocení soutěže. 1. místo získala blanenská skupina Operace pouštní bouře. Před 
mší i v jejím průběhu doplnil příjemnou atmosféru sbor Martini band. Pouť se moc povedla a těším 
se na příští rok. (MaP) 

 



Bílá voda  

V sedm hodin jsme odjeli z Blanska. V Rájci jsme nabrali kamarády z Bořitova a vyrazili jsme  

do Bílé Vody. Asi v jedenáct hodin jsme dojeli do cíle. V pekárně hostií nás přivítal pán, který nás 

provedl po pekárně. Ukázal nám stroje, kde se vyrábí hostie a lázeňské oplatky a dal nám ode 

všeho ochutnat. Mňam! Taky jsme navštívili hřbitov, kde jsou pochované řádové sestry. Po obědě 

jsme odjeli do Králíků. Tam jsme se šli podívat na Svaté schody, po kterých se může chodit jen po 

kolenou. Po prohlídce kostela a okolí jsme jeli domů. V autobuse jsme hráli hry, které vymyslel 

Otec Jiří. Byla to velká sranda. Celý výlet se mi moc líbil. Velké poděkování patří Otci Jiřímu, který 

ho pro nás zorganizoval. Díky! (EHa) 

 

 ROZHOVOR

V pátek 16. února 2018 bylo přijato několik nových ministrantů. Oslovili jsme jednoho z nich, 
Vojtu Svobodu, aby se se čtenáři Pláštíku podělil o své dojmy z přípravy a první mše. 

Ahoj Vojto, jak dlouho ses na ministrantskou službu připravoval?  
Od podzimu 
Jak často jste se scházeli?   
Každý pátek, jen mezi vánocemi byla přestávka 
 

Co Tě na přípravce nejvíc bavilo?  
Jak nám Otec Jiří říkal, co máme dělat, když jsou hostie na zemi. A pořád mě moc baví zvonění. 
 

Bylo něco, co Ti připadalo zvlášť obtížné?  
Nejtěžší bylo, když jsme zkoušeli oblíkání. 
 

Byl na vás, budoucí ministranty, Otec Jiří přísný?   
Otec Jiří nebyl přísný. Po schůzce jsme hráli hry. 
 

Jak jsi prožil svou první mši? Byl jsi nervózní?   
Při první mši jsem se trochu bál. Ale teď už se nebojím a těším se, že můžu Otci Jiřímu pomáhat. 
 

Co Ti na ministrování připadá nejzajímavější?  
Nejvíc mě baví, když držím patenu. Je to takový malý talířek, který se nesmí vysypat nebo 

nahnout, aby se nevysypal. 
 

Vojto, díky moc za Tvé odpovědi. Přejeme Tobě a všem novým klukům při vaší službě u oltáře 
hodně štěstí! 

 

Noc kostelů 

25. května 2018 proběhne velmi populární Noc kostelů. 

Letos tato známá akce oslaví jubilejní už 10. výročí. Tato akce 

nabízí možnost navštívit při večerní a noční atmosféře 

navštívit nejen kostely, ale také kláštery, krypty, věže a další 

běžně nepřístupné prostory.   

Bohatý program pro veřejnost připravuje více než 1 100 kostelů a modliteben. Pro srovnání  

na samém počátku v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů v brněnské diecézi a 9 v plzeňské.  

Akce k nám přišla z Rakouska, kde se pravidelně koná od roku 2005. 

  



Kaple, kapličky a křížky v Blansku a okolí 

Lažánky, kaple sv. Cyrila a Metoděje 

Kaplička v Lažánkách byla původně 
obyčejným domkem patřícím k místní 
fabrice (původně šamotárně) a bylo v něm 
víc věcí. Původně naše farnost využívala  
k bohoslužbám jinou prostoru bývalé 
šamotárny, ta ale skončila v asanaci, a tak 
nám město umožnilo využívat tuto 
současnou budovu. V letech 2005-2007 
byl po statickém zajištění domek 
přebudovaný do současné podoby podle 
návrhu ing. arch. Moniky Sirné. Opravy 

provedla firma ing. Luffera. Zvonek je z Brodku u Přerova od Dittrichů a oltář, sedes a ambon  
v interiéru provedl pan Leitgeb z Blanska.  Za poskytnuté informace děkujeme Otci Jiřímu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na obrázcích vidíte oba bratry. Víte, kde toto vyobrazení soluňských bratří  A teď pozor! 

můžete vidět?  

Kdo byli sv. Cyril a sv. Metoděj? 

Starší Metoděj se narodil v Soluni asi v roce 815 a rodiče 
ho pojmenovali Michael. Byl nejstarší ze sedmi dětí. Studoval 
práva a připravoval se na dráhu státního úředníka.  
Ale politika plná úskoků, úplatků a bezpráví mu byla proti 
mysli. Uchýlil se proto do kláštera a přijal jméno Metoděj.  
Po 10 letech za ním přichází jeho nejmladší bratr Konstantin. 
Také jemu se dostalo výborného vzdělání. Byl neobyčejně 
nadaný a vytrvalý. Díky své moudrosti a výmluvnosti se mu 
přezdívalo Filosof. 

V květnu roku 863 přichází oba bratři na pozvání knížete 
Rostislava na Velkou Moravu. Přináší staroslověnštinu, jazyk, 
který je místním lidem srozumitelný a tento jazyk využívají  
i při bohoslužbách. (Před jejich příchodem působili v zemi 
němečtí kněží, kteří používali při mši latinu.) Do slovanského 
jazyka přeložili evangelia a sestavili nové písmo – hlaholici. 

Podařilo se jim tak přiblížit víru v Pána Ježíše mnoha 
prostým lidem a svým přístupem si získali jejich důvěru  
a obdiv. 

Konstantin později v Římě vstoupil do kláštera a přijal 
jméno Cyril. Zemřel ve věku 42 let roku 869 a jeho tělo 
odpočívá v římské bazilice sv. Klimenta. Nejčastěji  
je zobrazován s knihou nebo s papírem s hlaholicí. 

Sv. Metoděj zemřel ve věku asi 70 let na Velké Moravě. 
Jeho hrob není známý. Metoděj je zobrazován jako biskup.  

Oba bratři jsou uctíváni jako patroni Moravy a také Evropy. 
Jejich svátek slavíme 5. července. 


