Lampionový průvod v Žimuticích

V pátek 8. listopadu jsme se celá ZŠ i MŠ Žimutice spolu s rodiči a přáteli školy zapojila do
Projektu – Svátek svatého Martina, který je spojen s lampionovým průvodem. V podvečer,
v 16,30 hodin, když se již setmělo, se všichni zájemci sešli v budově školy, kde atmosféru
navodily rozsvícené skleněné lucerničky s motivem krajky a listí, které žáci vyrobili v hodině
pracovních činností. Ani školka nezahálela, děti vyzdobily stěny výtvarnými projevy postavy
sv. Martina.
Všichni společně byli seznámeni s životem světce - sv. Martinem a jeho duchovním
odkazem. Zejména důležité bylo upozornění na symbol rozdělení se, kdy člověk nemyslí
pouze na sebe, ale i na ostatní. Dále byly připomenuty rčení a pranostiky, jež se vztahují k sv.
Martinovi. Např. mezi méně známé patří:
„Jsou – li na Martina mračna – zima je levná. Jestli je noc jasná – zima je mastná.“
„Na svatého Martina kouřívá se z komína. A na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.“
Jako připomenutí Martinova dobrého skutku, kdy se rozdělil s žebrákem o svůj plášť, se mezi
lidmi pekly martinské rohlíčky ve tvaru podkovy, neboť sv. Martin jezdil na koni. I my jsme
nemohli zůstat pozadu - každý obdržel od paní ředitelky sladký rohlíček s makovou náplní.
Poté malí i velcí měli rozsvícené lampiony a mohli jsme společným průvodem vyrazit obcí
směrem na Hrůšov. Tam na nás čekalo překvapení. Ve světle svící se zjevila postava – Ano,
opravdu přijel Martin na maketě bílého koně, se kterým jsme si popovídali. Děti mu zazpívaly
na rozloučenou písničku, která se vztahovala k tomuto světci. I letošní rok závěr celé akce
patřil hudebnímu vystoupení v kostele sv. Martina v Žimuticích. Nejprve jsme slyšeli hru na
varhany s krásným zpěvem mladých žen z Modré Hůrky a poté zazpívali dvě písně žáci naší
malotřídní školy v rámci výuky náboženství.
Poděkování patří i dobrovolným hasičům ze Žimutic za zajištění bezpečnosti během
lampionového průvodu.
Tato spolupráce školy a obce je velmi oblíbená a brzy bude čas na další setkání, tentokrát
v pátek 29. listopadu v 16, 30 hodin na rozsvícení vánočního stromečku. Těšíme se na Vás!
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