Život svätého Martina podľa obrazov
Ciele:
Kognitívny: Spoznať životný príbeh sv. Martina a dôležitosť konania skutkov milosrdenstva.
Afektívny: Oceniť hodnotu konania skutkov milosrdenstva.
Pomôcky: obrazy zo života sv. Martina
Metódy: výklad pomocou obrazov, rozprávanie, zatriedenie obrazov k jednotlivým textom.
Model: antropologický
Stratégia: výkladovo-demonštračná
Veková kategória: žiaci 1. stupňa ZŠ
ÚVOD
Motivačný rozhovor
Každý z nás si predstavme, čo sme včera popoludní robili. Žiaci môžu hovoriť.
 Čo bolo pre nás ľahké a čo zase naopak ťažké?
 Zažili ste včera nečakanú situáciu, ktorá vás prekvapila a museli ste rýchle konať?
Učiteľ uzavrie rozhovor nasledovne:
Niekedy nás prekvapia životné situácie. Radšej by sme neboli tam, kde treba pomôcť, niečo požičať,
niekedy niečo darovať, ba dokonca aj zrieknuť sa toho, čo mám a mám to rád.
Pán Ježiš nás však povzbudzuje, aby sme sa vedeli správne zachovať v prekvapivých životných
situáciách, keď hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili.“(Mt 25,40).
Možno práve tieto slová počul Martin, ešte ako chlapec, keď sa skryl pred dažďom do domu, v ktorom
kresťania slávili sv. omšu. Tieto slová určite ostali hlboko v jeho srdci a možno im ani nerozumel.
Neskôr sa stal vojakom a práve jedna nečakaná situácia ho priviedla k tomu, aby konal podľa slov:
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Podelil sa
s biednym človekom o plášť a v nasledujúcu noc vo sne videl Pána Ježiša, ktorý bol zakrytý práve
jeho plášťom. Bol to Ježiš, o ktorom počul rozprávať kresťanov.
HLAVNÁ ČASŤ
Predstavenie životného príbehu
Na dnešnom stretnutí si priblížime celý životný príbeh sv. Martina, zamyslime sa nad tým, aké je
dôležité konať i to, čo nie je celkom ľahké ak vidíme, že to iní ľudia práve potrebujú. Pomocou
obrazov vyrozprávame príbeh.
BUDE SA MENOVAŤ MARTIN – VOJAK
Pred mnohými rokmi žil v Sabarii (v meste, ktoré leží v dnešnom
Maďarsku) rímsky vojenský dôstojník. Za vlády rímskeho cisára musel
byť často vo vojne. Mal nádhernú vojenskú výstroj a krásny meč.
Uctieval rímskeho boha vojny Marsa.
Jeho prvé dieťa bol chlapec, ktorého hrdo pomenoval Martin, čo
znamená bojovník. „I môj syn sa musí stať dobrým vojakom rímskeho
cisára,“ hovoril. Preto ho často bral so sebou do vojenského tábora
a ukazoval mu kone, zbrane a vojenské vlajky.
Zo Sabarie sa Martinovi rodičia presťahovali do mesta Pavia, ktoré sa
nachádza v dnešnom Taliansku. Tak ako Sabaria i toto mesto patrilo
k veľkej Rímskej ríši. Martinovi rodičia mali vo svojom dome
vystavené malé obrázky bôžikov. Na kamennom stole, na oltári,
zapaľovali kadidlo a iné dary. Hovorili pritom: “Bohovia nám
pomôžu.“

MARTIN POZNÁVA KRESŤANOV

Jedného večera čakala mamička na Martina. Konečne sa otvoria dvere.
„Martin, som rada, že už si doma,“ zvolala mamička
a objala ho.
„Za chvíľu už príde otecko. Kde si bol?“
„Vieš, mama,“ začína Martin, „spustila sa veľká búrka.
Vbehol som do jedného domu, pretože chcel som sa skryť
pred silným dažďom. Ten dom stojí vzadu v úzkej uličke.
Boli v ňom ale nejakí ľudia, sedeli v miestnosti, chvíľu
ktosi čítal niečo nahlas a potom sa všetci modlili. Nevzývali
žiadnych bohov a nepálili obetné dary...“
Mamička sa na Martina vystrašene pozrela. „Ty si bol
u kresťanov?“ Martin prikývol. Mamička sa zamyslela.
No práve prichádza ustarostený otecko. Za niekoľko dní musí znova odísť z Pavie. Martin je
s mamičkou často sám. Keď sa raz hral na ulici, našiel si kamaráta. Je to kresťan. Často sa hrajú
napríklad na schovávačku alebo si iba tak rozprávajú. Martin rozpráva o výstroji a zbraniach svojho
otecka. Kamarát zase o kresťanoch.
„My si hovoríme kresťania podľa Ježiša Krista,“ hovorí kamarát.
„Ale takú moc akú má cisár, Kristus nemá, však?“ pýta sa Martin.
„On už zomrel, ale vstal z mŕtvych. Vieš, Martin, náš Kristus je mocnejší, omnoho mocnejší ako
cisár.“ Martin pozorne počúva, keď mu jeho kamarát rozpráva o Kristovi.
MARTIN SA STANE VOJAKOM
Martinovi má už 15 rokov. Jedného dňa mu otec hovorí: „Prišiel tvoj čas, Martin. Cisár potrebuje
mladých vojakov.“ Martin sa zľakol a schoval sa. No nepomohlo to. Otecko ho našiel a odviedol na
námestie, kde už čakalo mnoho mladých mužov. Všetci zdvihli ruku a prisahali: “Chceme byť verní
cisárovi a statočne za neho bojovať.“
Martin musel tiež zložiť prísahu. Dostal meč, široký vojenský plášť a koňa. Skoro po tom sa rozlúčil
s rodičmi a priateľmi. Na cisárov rozkaz sa vydal tiahnuť cez veľké hory, ktoré sa volajú Alpy. Všetci
ho majú radi. Už rozdal všetky svoje peniaze. Martina potešilo, že v Galii (to je dnešné Francúzsko)
nemusí bojovať.
MARTIN SA DELÍ SO ŽOBRÁKOM O PLÁŠŤ
Už tri roky je rímskym vojakom. Pre svojho cisára musí strážiť galské mesto Amiens, a to i v krutej,
treskúcej zime, ktorá v tomto roku zastihla krajinu. Voda
v mestských studniach zamrzla. V uliciach niet žiadneho
človeka. Všetci sa ohrievajú doma pri ohnisku. Iba cisárovi
vojaci sú vonku.
Pri mestskej bráne sedí vyhladovaný, polonahý žobrák.
„Prosím, pomôžte mi!“ volá, ale nikto ho nepočúva. Jeho hlas
slabne a natiahnutá ruka zostáva prázdna. Martin práve
prechádza na koni. Keď počuje jeho nárek, zoskočí z koňa
a mečom pretína svoj plášť na dve polovice. Jednu dáva
žobrákovi a do druhej sa zahalí sám. Opäť nasadá na koňa
a odchádza preč. Martin vyzerá v časti plášťa komicky. Vojaci ho takto vidia, ale nikto sa nesmeje.
Všetci sa hanbia...
Nad mestom sa už stmieva. Martin je unavený a skoro zaspáva. Má zvláštny sen. Vidí žobráka,
prikrytého s jeho plášťom a počuje hlas: „Toho muža už poznáš.“ Martin zrazu vie: Ten muž je Ježiš
Kristus. Ten, o ktorom mu rozprávali kresťania.
MARTIN SA STÁVA KRESŤANOM
Hneď na druhý deň vyhľadá v mestečku Amiens spoločenstvo kresťanov.
„Pokrstite ma. Chcem byť tiež kresťanom,“ hovorí Martin. Biskup a kresťania sa tešia. Usporiadali
veľkú slávnosť. Amiensky biskup krstí Martina. Ten vstupuje do osemhrannej krstiteľnice, ktorá je na
podlahe kostola. Biskup mu leje vodu na hlavu a hovorí: „Martin, ja ťa krstím v mene Otca i Syna
i Ducha svätého.“ A všetci odpovedajú: “Amen.“ Teraz je už i Martin kresťanom a má práve 18 rokov.

MARTIN OPÚŠŤA CISÁRA
Martin patrí k jazdcom, ktorí ochraňujú cisára. To je veľká česť a zodpovednosť.
S cisárom šiel Martin i do Wormsu, kde zvolal svojich verných, aby im oznámil:
„Nemci napadli našu Rímsku ríšu. Musíme bojovať.“
Martin v tej chvíli predstúpil a povedal: „Dodnes som ti verne slúžil, môj cisár.
Teraz už ale nechcem byť vojakom. Od dnešného dňa chcem bojovať len pre
Krista.“
„Ty strachopud,“ zvolal nahnevaný cisár.
„Zajtra sa pre teba postavím do prvej rady, ale bez zbrane. Ja sa nebojím,“
odpovedá Martin. Na druhý deň požiadajú Nemci o prímerie a cisár Martina
prepúšťa.
MARTIN SA STÁVA PUSTOVNÍKOM A POMÁHA ĽUĎOM
„Choď do svojej vlasti a hovor o mne svojim rodičom. Ešte ma nepoznajú.“ To je Kristov hlas, ktorý
Martin počuje vo sne. A tak sa vydáva na cestu cez Alpy domov.
Keď sa i jeho mamička stala kresťankou, vrátil sa Martin
späť do Galie. Blízko jedného mesta si vybudoval malú
chatrč. Oblečenie a jedlo nebolo pre neho až tak dôležité. Bol
rád sám a tak mohol myslieť na Boha a hovoriť s ním.
„Je to moje povolanie,“ hovoril.
Ľudia k nemu prichádzali a radili sa s ním, iní ho prosili
o pomoc. A on pomáhal, kde len mohol. Iní nad tým krútili
hlavou. Niektorí kresťania začali žiť rovnako ako Martin.
I oni každý deň znovu a znovu hľadali Boha. Postavili sa
malé chatrče vedľa tej, v ktorej býval Martin. Tak sa z nich
stali rehoľníci; patrili k sebe ako bratia, ich chatrče boli postavené vedľa seba.
MARTIN SA STANE BISKUPOM
V Tours zomrel biskup. Má byť zvolený nový a preto sa tam zíde veľa ľudí. Ľudia z okolia volajú:
„Nech je našim biskupom Martin!“ Poznajú ho, veď mnohým z nich už pomohol. Urodzení mešťania
ale hovoria: „Nám sa nepáči, je to taký ušmudlanec. Má
neupravené vlasy a spí na zemi.“ Ale i napriek tomu stále viac
ľudí volá: „My chceme Martina, my chceme Martina!“ A tak
ľudia zvolili Martina za biskupa v meste Tours.
Martina však nemohli nájsť. Mal strach stať sa biskupom, lebo
je to veľká úloha. Chcel naďalej žiť ako pustovník. Preto sa
schoval do malého husieho chlievika a myslel si, že ho tam
nikto nenájde. Keď sa ale husi chcú večer vrátiť do svojho
obydlia, nie je tam pre nich miesto. Začnú hlasno gagotať a tak
Martinov úkryt prezradia.
Všetci sa radujú a volajú: „Nech žije Martin, náš biskup!“ a usporiadajú veľkú slávnosť.
BISKUP MARTIN ZOSTÁVA REHOĽNÍKOM
Martin sa rozhodol zostať rehoľníkom i po svojom zvolení za
biskupa. Nosí rehoľný habit a býva stále vo svojej chatrči.
„Nepotrebujem žiadny biskupský palác,“ hovorí. Jeho chatrč
stojí blízko mesta Tours, na brehu rieky Loiry. Odtiaľ dobre vidí
biskupskú katedrálu. I tu k nemu prichádzajú ľudia, ktorí sa
chcú stať rehoľníkmi, pristavujú si svoje obydlia a kostol.
Tak vzniká kláštor. Z toho kláštora riadi Martin svoju diecézu.
Iba pri bohoslužbe si oblieka nádherné rúcho. Veľké biskupské
kreslo dá odniesť z katedrály, jemu stačí obyčajná stolička.

MARTIN SA STARÁ O ĽUDÍ
Všetci skoro spoznali biskupa Martina, ktorý prechádzal celou krajinou, rozprával o Kristovi
a uzdravoval chorých. Dokonca sa hovorilo medzi ľuďmi, že
i vrátil mŕtvym život. Stále viac ľudí sa chcelo stať kresťanmi.
V jednej dedinke sa stala nasledujúca príhoda: Starosta dediny,
ktorý bol zároveň kňazom ich pohanského náboženstva,
hovoril Martinovi: „My ti ukážeme, akí mocní sú naši
bohovia.“ Martin je spútaný a odvedený do lesa. Kňaz začína
porážať ich posvätný strom. Zráža ho tak, aby dopadol na
Martina. Ľudia z dediny sú zvedaví, ozýva sa silný praskot,
strom padá, no dopadne tesne vedľa Martina.
„Tvoj Boh je silnejší,“ priznáva kňaz. Po tejto udalosti dedinčania nasledujú Martina a dajú sa
pokrstiť.
MARTIN ZOMIERA NA PODLAHE – CHCE BYŤ ÚPLNE CHUDOBNÝ
Jedna z jeho mnohých povestných ciest je poslednou cestou. Martinovi má
80 rokov keď zomiera. Pred smrťou hovorí svojim spolubratom: „Vyneste
moju posteľ von a na podlahu nasypte popol. Keď zomriem, nerozprávajte
o mne žiadne veľké príbehy.“
Potom sa obliekol do svojho hrubého habitu, na hlavu si dal kapucňu a ľahol
si na zem.
Zvesť o jeho smrti sa rýchlo rozšírila po celej zemi. Mnoho ľudí prišlo, aby
sa s Martinom rozlúčili. Dokonca sa dohadovali o tom, kto bude mať tú česť
a pochová Martina vo svojom meste.
Zatiaľ čo sa ľudia dohadovali, rehoľníci vzali Martinovo telo, naložili na
loďku a doplavili sa po rieke Loire do mesta Tours.
Na kláštornom cintoríne mu vykopali hrob a tam ho pochovali.
Ľudia hovorili: „Martin je už teraz úplne pri Bohu. Určite sa i po smrti prihovára za nás, chudobných
ľudí. A preto často volali: „Svätý Martin, oroduj za nás!“
Prehĺbenie
Po ukončení výkladu učiteľ vyzve žiakov aby pomocou obrazov o sv. Martinovi odpovedali na otázku,
čo ich na príbehu oslovilo. Postupne pomocou obrazov opäť zložia príbeh na viditeľnom mieste ako
sekvenciu.
Učiteľ povzbudí žiakov, ocení ich snahu a pozornosť a vedie ich k nasledovaniu príkladu sv. Martina.
ZÁVER
Modlitba
Aby sme dokázali nájsť silu konať skutky milosrdenstva, môžeme sa pomodliť krátku modlitbu
a poprosiť sv. Martina, aby nám pomáhal.
Svätý Martin ochranca náš,
svätý Martin oroduj za nás.
Pomôž aj nám vieru vyznávať
vypros silu v boji vytrvať.
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