
 Pláštík svatého Martina
příloha pro děti 

Pláštík je příloha tvořená dětmi (a dospělými) pro děti (i dospělé). 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: Jirka Dyčka, Esterka Havlenová, Anežka, Klárka a Tom Jirůšovi,  
Pavlína Mráčková, Maruška Prudká, Anička Prudká, Nikolka a Kamilka Vondrovi 

VŠEM MOC DĚKUJEME.  

 

Pláštík v barvě na stránkách farnosti 
Od minulého čísla můžete najít na stránkách naší farnosti www.farnostblansko.cz přílohu 

Pláštík v původním barevném provedení.  

Zprávy z farní zahrady 

Poděkování 

Opravdu moc a moc děkujeme všem, kteří se letošní léto 
zapojili do prací na farní zahradě. Zahrada je veliká a práce na ní 
je hodně. Ale díky ochotné a obětavé pomoci rodin i jednotlivců 
se vše zvládá a zahrada doslova jen kvete.  

I malá pomoc na rozlehlé farní zahradě je velkým přínosem. 
Rádi přivítáme každého, kdo by chtěl pravidelně nebo jen občas 
pomoci. Domluvit se můžete i prostřednictvím pláštíkové 
mailové adresy uvedené v úvodu. Těšíme se na nové 
spolupracovníky. Jitka Svobodová a Zlatka Prudká. 

P. S. A největšími pomocníky jsou děti, přikládáme důkaz.  
 

Pozvánka a poděkování 

7. září 2018 se sejdeme na podzimní gardenparty. Společně 
se vydáme do nového školního roku. Až si pochutnáte na párcích, 
zastavte se u stánku zahradnického kroužku. Sbírali jsme a sušili pro vás celé léto bylinky, abyste  
si v chladných podzimních a zimních večerech mohli při šálku voňavého čaje připomenout slunečné 
letní dny. Máme pro vás i různé druhy koření a několik typů sladkých bylinkových sirupů. Zastavte 
se a připravte se na zimu! 

Současně děkujeme všem, kteří nám po celé jaro a léto nosili skleničky od výživy! Noste dál, 
před létem budou nové sirupy. 

 

Prosba 

Prosíme všechny: neházejte do farního jezírka velké kameny, kterými je jezírko obloženo.  
Dá nám pak práci je opět vytáhnout a znovu umístit. Děkujeme!   
  

http://www.farnostblansko.cz/


 

Koník svatého Martina sbírá jablíčka 

 

 

 

 

 

 

 

(MaP) 

Bludiště 
Ježeček se chystá na zimní spánek. Doprovoď ho do jeho kupky listí a posbírej po cestě všechna 

jablíčka.  
 

 
                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

               
 

    

                    

                    

(AniP) 

 



 Soutěž geocaching 
Geocaching je něco mezi sportem a turistikou.  Jde o hru, při které 

používáte GPS navigaci a pomocí ní hledáte ukryté schránky cache neboli 
kešky. Tyto kešky jsou často umisťovány na zajímavých a turisticky méně  
i více známých místech. Někdy je tzv. „odlovení“ kešky doslova 
adrenalinovým dobrodružstvím. 

Geocaching vznikl 1. května 2000 v USA. K lednu 2014 dosáhl počet keší na světě 2,3 milionu  
a počet geocacherů bylo přes 6 milionů. Počet aktivních keší v ČR byl na počátku roku 2015  
přes 40 tisíc, aktivních geocacherů kolem dvaceti tisíc. 

Cache bývá většinou plastová schránka. Obsahuje deník – logbook, do kterého se zapisují nálezci 
a obvykle i nějaké předměty na výměnu. Keš může mít několik velikostí, do té nejmenší se sotva 
vleze logbook, nejčastěji se ale setkáte s malými a středními keškami. 

Existuje několik typů keší. Seznamte se s těmi nejčastějšími: Tradiční (tradička) je umístěna  
na konkrétním místě a nemá žádné vazby k dalším keškám. Mystery (mysterka) - k jejímu odlovení 
musí geocacher získat souřadnice prostudováním dalších informací, vyluštěním šifry, hádanky. 
Multi cache – jedná se o soustavu několika keší. Je třeba jít od jedné ke druhé, abychom nakonec 
došli ke konečné kešce.  

A naše podzimní soutěž to je taková multi cache. Informace k umístění první kešky najdete 

v následující tabulce. Pomoci vám může GPS (rodiče poradí) a hlavně slovní nápověda. Každá 

nalezená keška vás nasměruje dál. Nezapomeňte si opsat z každé kešky symboly a doplnit je do 

spodní tabulky s obrázky. Výsledek tajenky je povzbuzením do dalšího školního roku. V každé kešce 

najdete nějakou drobnost, můžete si ji vzít, pokud za ni přidáte něco podobného pro dalšího 

Výsledek svého snažení zašlete na adresu Pláštíku , nálezce. plastiksvmartina@gmail.com  
nebo odevzdejte do sakristie do 3. 11. 2018. 

Všichni úspěšní řešitelé budou odměněni při mši svaté v neděli 4. 11. 2018. 

Číslo stanoviště GPS Slovní nápověda 

keška 1 úvodní 
49° 21' 35,6" N 
16° 38' 17,4" E 

Při vstupu do staré fary 
překonej vlevo plůtek malý. 

Po pár krocích už je jisto, 
hledej zelené kruhové místo. 

keška 2   

keška 3   

keška 4   

keška 5 závěrečná   

 

         
Sem napište výsledek tajenky (citát): 

     ,    



  Rozhovor s bohoslovcem Jirkou Dyčkou

Jirku Dyčku asi nemusíme dlouze představovat. Většina z vás ho zná ze 

skautu, z bohoslužeb a z dalších akcí naší farnosti ať v dřívější době nebo 

nyní. Jirka dokončil třetí ročník na Cyrilometodějské teologické fakultě 

v Olomouci. 
 

Ahoj Jirko, díky, že jsi přijal naši nabídku na rozhovor. Jako první bych se 

zeptala: Jak jsi prožil prázdniny? 

Zdravím všechny čtenáře Pláštíku. Prázdniny jsem strávil, plně jako vždy.   

Snažím se toho vždy hodně stihnout, proto jsem strávil skoro měsíc v zahraničí a zbytek tak různě 

po akcích a táborech, třeba na Diecézním centru života mládeže, kde jsem před pár lety pracoval. 

Vnímám, že mám teď čas čerpat a růst, a proto se o to snažím, jak jen to jde.  
 

Studovat na Teologické fakultě není úplně běžné. Mohl bys našim čtenářům přiblížit, jak 

vypadá Tvůj úplně všední školní den? 

Musím se přiznat, že bych taky moc rád někdy zažil úplně všední den :D Ráno začínáme v 6:15 

společnou modlitbou v kapli, kde máme i mši svatou. Po snídani začíná škola, která je ale každý den 

v týdnu rozdílná. Někdy škola pokračuje i odpoledne po obědě a někdy zase máme čas na 

samostudium. Po večerní modlitbě a večeři máme trochu volného času buďto třeba na fotbal, 

nebo na dodělání nějakých věcí, co se přes den nestíhají. Úplně jiný program je o víkendech. 
 

Většina školní mládeže to zná: ráno se nechce vstávat, nejlepší ve škole jsou přestávky a pak 

ty úkoly... Jak je to s Tebou? 

No, tak často se mi něco nechce, ale vždycky se snažím si vzpomenout, že čas je vzácný,  

a že všechno co nastuduju nebo prožiju, může a má pomáhat druhým. Takže se snažím využívat 

čas, jak jen to je možné. 
 

I když Tě studium baví, je to náročné studium. Jak odpočíváš? 

Většinou odpočívám střídáním činností. Když už se nedokážu soustředit na čtení knížky, tak jdu 

například psát nějaký článek, nebo vymýšlet hry na víkend nebo tak něco. Jinak odpočívám doma, 

nebo sportem. 
 

Už je to pátý rok od té doby, co jsi odešel z Blanska. Jak na Blansko vzpomínáš? 

Blansku vděčím za hrozně moc věcí. Konkrétně nesmím zapomenout i na otce Jiřího, který byl  

i je mým velkým kněžským vzorem. Díky Blanenské farnosti jsem mohl prožít spoustu 

nezapomenutelných zážitků, od hraní scének, přes ministrování až po dělání podlah na staré faře.  
 

Také ses několikrát účastnil živého betlému jako herec. Vzpomínáš si? 

Ano, ano. Těch zážitků je opravdu hodně. Všechno to jsou situace, které mě ovlivnily. 
 

Jak je vlastně možné, že se někdo v dnešní době rozhodne být knězem? 

Úplně jednoduše. Poznal jsem, že mě má Pán Bůh rád a že pro mě chce to nejlepší. A tak jsem se 

zeptal sám sebe: „Jak můžu co nejlépe prožít svůj život?“ No a pořád zjišťuju, že není nic lepšího 

než žít svůj život naplno a s Bohem. To je opravdové štěstí, které se nedá přepočítat ani na kopečky 

zmrzliny.  

 



Dnešní mládež, i děti, si téměř nedokážou představit den bez mobilu nebo připojení na 

internet. Jak Ty využíváš tuto moderní techniku? 

Myslím, že technika je dobrý sluha, ale zlý pán. Stejně jako třeba s bohatstvím nezáleží fakticky 

na tom, kolik toho člověk má, ale jaký k tomu má vztah. Myslím, že jsou na místě otázky: Pomáhá 

mi technika k tomu, abych mohl dobře pomáhat druhým? Já ovládám techniku, nebo technika 

ovládá mě? Co určuje, čemu věnuji čas? Tyto otázky si snažím i já pokládat, ale rozhodně se 

nebojím techniku využívat, když slouží pro dobro. 
 

Je něco, co bys chtěl Ty osobně vzkázat našim čtenářům? 

Možná teď čekáte nějaké typické rady, jako poslouchejte rodiče, dojídejte jídlo nebo tak něco, 

ale já řeknu něco jiného. Přeju nám všem, ať dokážeme spoléhat na Pána Boha v každou chvilku 

našeho života. Ať s Ním počítáme, když jsme ve škole, na fotbale i při hraní na klavír. 
 

Jirko, díky moc za rozhovor. Přejeme hodně štěstí ve Tvém poslání. 

 

Soutěž 2 – vyluštěte jméno významného světce 

Ověřte si své znalosti o českých svatých. Vyluštěte tajenku a zašlete ji na mailovou adresu 

Pláštíku uvedenou v úvodu nebo odevzdejte v sakristii do 4. 10. 2018. Všichni úspěšní řešitelé 

budou odměněni při dětské mši svaté 5. 10. 2018. 

 

    1.             

  2.    -           

3.    -             

     4.            

          5.       

          6.       

 

 

 

 

  

1. patronka rodin, působila v severních Čechách 

(30. 5.)  

2. patron zpovědníků a Moravy, kněz a mučedník 

(17. 3.) 

3. patron kněží, ochránce mostů (16. 5.) 

4. patronka Čech, babiček a matek, česká kněžna 

(16. 9.) 

5. patronka Čech, nemocných, chudých a trpících, 

česká princezna (16. 9.) 

6. společný patron Čech a Polska, pražský biskup 

a mučedník (23. 4.) 



Postřehy a příspěvky 

Misijní pouť 2018 

Misijní pouť se konala poslední květnovou neděli v Třebíči. Cestu na pouť naplánovala paní 
katechetka Šárka Daňková. Jelo 12 dětí a 3 dospělí, Šárka, Jitka a Petra. Jeli jsme vlakem z Blanska  
a přestupovali jsme jednou v Brně. V Třebíči jsme šli z nádraží pěšky až k samotné bazilice  
sv. Prokopa. Nejprve jsme šli do baziliky, potom jsme hledali registrační centrum. Myslím si, že 
celkem 7 dětí z naší skupinky bylo přijato, při mši svaté, do Papežského misijního díla dětí. 

Po mši jsme se šli naobědvat. Seděli jsme kousek od brněnského biskupa Vojtěcha Cikrle.  
S panem biskupem jsme mluvili a společně jsme se pomodlili. Po obědě jsme si mohli něco 
zakoupit v misijních stáncích pro naše kamarády, sourozence, rodiče... Potom jsme šli do okolí 
baziliky a plnili jsme na stanovištích různé úkoly; stříleli jsme z luku, házeli bumerangem, pluli na 
kánoích… Všechno rychle ubíhalo a my jsme museli spěchat do baziliky na přednášku o Tanzanii, 
která je v Africe. Po přednášce bylo před bazilikou divadelní představení, taneční vystoupení  
a koncert Pavla Helana. Stihli jsme skoro všechno. Před odjezdem 
jsme všichni dostali zmrzlinu :-) Pouť byla moc pěkná. Velmi rychle 
utíkal čas, než jsme se nadáli, museli jsme spěchat na vlak. V Blansku 
na nás čekali rodiče nebo sourozenci. Mně se to moc líbilo, byl to 
velký zážitek. Děkujeme Otci Jiřímu a Šárce. (NiV)  

 

Boží tělo 2018 

4. června 2018 jsme společně prožili slavnost Těla a Krve Páně při 
mši na farní zahradě. Po mši následoval průvod družiček, které sypaly 
před průvodem okvětní lístky. Svůj zážitek nám nakreslila Kamilka 
Vondrová (vymalovat pomohla Nikča Vondrová). Kamilko, děkujeme, 
že si můžeme díky Tvému pěknému obrázku připomenout tento 
sváteční den. 

 

Tábor 13. oddílu SLUNOVRAT 2018 

Letošní tábor měl název Výcvik tajných agentů na záchranu světa před organizací Anonymous. 
Tábor se odehrával prvních 14 dní o prázdninách v Újezdu u Černé Hory v tábořišti Na soutoku. 
Výcvik organizovali 3 slavní detektivové Phillip Marlowe (Pája Ohňa Kubík), Sherlock Holmes  
(Pepa Pokorný) a James Bond (Ondra Fišer). Celých 14 dní jsme si užívali přírodu, her a hlavně 
kamarádů z 13. oddílu. V pátek 13. jsme zachránili svět. Kdybychom to nezvládli, tak by vybouhla 
bomba a okres Brno by neměl 14 dní pitnou vodu. Za všechny tajné agenty děkujeme všem, 
kteří se podíleli na organizaci celého tábora! 
Čoky, Baity a Štika 

 
 

Skautský tábor 

     První den prázdnin jsme odjeli na skautský tábor do Meziboří. Dojeli jsme do Meziboří  
ke krásnému velkému rybníku a šli kousek k tábořišti, kde jsme se zabydleli ve stanech. Potom 
jsme šli nasbírat chrastí na večerní zahajovací oheň. Tématem celotáborové hry byli Piráti  
z Karibiku. Vedoucí nás rozdělili do čtyř skupin: Revenge, Ranger, Centurion a  Freedom ,ve kterých 
jsme hráli všechny hry a zároveň bojovali o místa v celotáborové hře. V pátek 6. července někteří  
z nás skládali skautské sliby a proto přespávali v lese. V neděli 8. července nás přijeli navštívit 
rodiče. V sobotu nastal čas odjezdu. Do Blanska jsme odjeli po obědě. Dojeli jsme k ředitelství ČKD 
do Blanska, kde si nás vyzvedli rodiče. Celý tábor se mi moc líbil! Velké poděkování patří všem, 
kteří se o nás starali a vymýšleli pro nás hry. (PaM) 



První svaté přijímání 2018 

 
V neděli 27. května přistoupilo 24 dětí z naší farnosti k prvnímu 

svatému přijímání. Byl to slavnostní okamžik především pro ně samotné, 
ale výjimečnost chvíle oslovila jistě i všechny ostatní. Požádali jsme 
Esterku Havlenovou, která byla mezi těmi dětmi, které tuto neděli 
poprvé přijali Pána Ježíše, aby se s námi podělila o své dojmy. 

 
Esterko, jak jsi Ty osobně prožívala tento sváteční den? 
Tento den jsem si moc užila. Ráno jsem se hezky nastrojila a učesala a vyrazili jsme do Blanska. 

Tam se na mši sv. sešla naše celá rodina. Po mši sv. jsme se všichni vyfotili. Doma jsem měli 
slavnostní oběd a dort. 

 
Můžeš přiblížit dětem, které tato slavnostní chvíle teprve čeká, co všechno předcházelo 

prvnímu svatému přijímání? Jak dlouho ses připravovala? 
Připravovala jsem se každý pátek od února až do konce května. Scházeli jsme se v kostele nebo 

na kaťáku. Povídali jsme si o rodině, o pánu Ježíši, o kostele a tak. Potom nás Otec Jiří vzal na výlet 
do Bílé Vody, kde se vyrábí hostie. 

 
Co Tě během příprav nejvíce bavilo? 
Nejvíc mě bavily křížovky, které nám Otec Jiří rozdával během přípravy. 
 
Bylo něco, z čeho jsi měla obavy? 
Nejvíc jsem se bála, že při přijímání zapomenu říct Amen. 
 
A máš nějaký vzkaz pro kamarády, kteří k této svátosti přistoupí příští rok? 
Ať se moc těší, bylo to super a ať určitě vyrazí na výlet do Bílé Vody. 
 
Moc děkujeme za rozhovor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okénko pro zvídavé 
Mariánská zjevení 

Výraz Mariánská zjevení se užívá pro událost, kdy se Panna Maria zjeví některým lidem,  
aby jim sdělila významné poselství. Církev bývá při posuzování zjevení vždy opatrná.  
Ani u schválených zjevení nejsou věřící zavázáni jim věřit. Toto schválení pouze zaručuje,  
že dané poselství je v souladu s Božím slovem, které je základem víry každého křesťana. 

Místa nejznámějších mariánských zjevení se stala významnými poutními místy,  
kam každoročně proudí tisíce věřících: 

La Saletta. Zde se plačící Panna Maria zjevila 19. září 1846 dvěma dětem a varovala je před 
rostoucím zlem ve světě. 

Lurdy. Ke zjevení zde docházelo od 11. února do 16. července 1858. Panna Maria se zjevovala 
chudé dívce Bernadette Soubirous (svatořečené roku 1933). Maria měla dívce ukázat 
zapomenutý léčivý pramen, který po nalezení sílil. Když uzdravil prvního nemocného, začaly do 
Lurd přicházet tisíce lidí. 

Fatima. Od května do října 1917 se třem pasáčkům zjevovala Panna Maria. Zjevila dětem tři 
tzv. fatimská tajemství. 



Kaple, kapličky a křížky v Blansku a okolí 
 

Bukovinka, Kaplička u Zjevení 

Bukovinka patří do křtinské farnosti. Její starobylý název byl Puchvan, později Malá Bukovinka. 

První písemné zmínky o Bukovince jsou z let 1265 a 1283. Podle těchto zpráv byl již v té době 

v Bukovince kostel či kaple, a to na místě starého hřbitova. A právě v blízkosti kostela se podle 

tradice zjevila roku 1210 Panna Maria Křtinská. O její sochu se zde pak prý starali tři poustevníci. 

Socha byla později přenesena do Křtin.  

Kapli na místě Zjevení nechal zbudovat hrabě z Bubna-

Litic na poděkování za záchranu ve válce na italské frontě. 

Kaple byla posvěcena 11. září 1875. Původní socha Panny 

Marie byla z kapličky odcizena v roce 2002. Od roku 2003 

je zde nový obraz od paní Marie Gerlšlové z Habrůvky. 

Kaplička má malý oltáříček a nad ním je barevné vitrážní 

okno s vyobrazením Panny Marie Křtinské a křtinského 

kostela. Nade dveřmi můžeme číst nápis: 

 

Zde se 

roku 1210 Křtinská 

Panna Maria zjevila. 

 

U kapličky se každoročně koná 1. května prvomájová pobožnost a bývá zde rozloučení  

se zemřelými při cestě na hřbitov. 

 

Socha Panny Marie Křtinské 

Podle legendy byla socha Panny Marie nalezena v křoví poblíž 

Bukovinky. Jiné legendy uvádějí, že byla nalezena na kaštanu. 

V Bukovince ji pak opatrovali poustevníci. Legenda o původu sochy je 

zaznamenaná poprvé roku 1663. Zprávy z úředních listin naznačují, že 

socha zde mohla být už na konci 13. století. Na dnešní místo na 

hlavním oltáři se dostala roku 1750. 

Dnes převládá názor, že socha pochází z Francie a vytvořil ji 

neznámý umělec ve 13., nebo 14. století. 

 

 
Zdroj: Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bukovince [online] Dostupné z: 
http://krtiny.katolik.cz/index.php?page=/farnost/farnost _bukovinka [cit. 2018-07-22] 
Muller Alois, Drobné církevní stavby a lidové pamětihodnosti na katastru obcí farnosti křtinské, 2011 
Obrázky: nahoře kaplička U Zjevení v Bukovince; dole socha Panny Marie Křtinské umístěná na oltáři 
křtinského kostela 


