Keď sa s láskou delím – skutky milosrdenstva sv. Martina
Ciele:
Kognitívny: Spoznať životný príbeh sv. Martina. Aktualizovať skutky milosrdenstva sv. Martina na
dnešnú dobu.
Afektívny: Oceniť hodnotu konania skutkov lásky – skutkov milosrdenstva. Oceniť hodnotu konania
vlastných skutkov lásky a skutkov ľudí okolo nás.
Pomôcky: obraz zo života sv. Martina, CD pieseň, text životopisu pre žiakov, KKC, pracovný list (v
prílohe), plagát, farebné ceruzy, látky, texty s názvami, pieseň: Keď sa o chlieb delím (príloha MP pre
3.ročník).
Metódy: dialogický rozhovor, čítanie obrazu, výklad, aktívna metóda práce s textom, diskusia,
výtvarné spracovanie obrazu, spev.
Model: antropologický
Stratégie: kombinovaná
Veková kategória: žiaci 2. stupňa ZŠ
ÚVOD
Motivácia
Učiteľ vyberie čokoládu a s komentárom, že je Rok milosrdenstva, dá ju jednému žiakovi, povie,
že môže s ňou urobiť čo chce. Počká na to, čo urobí a čaká na reakcie žiakov. Potom vedie rozhovor
o tom, čo mohol urobiť, prípadne ho pochváli, ak sa rozhodol podeliť s ostatnými.
Učiteľ pripevní obraz sv. Martina na tabuľu a bez vysvetlenia pozve žiakov, aby ho chvíľu
pozorovali. Žiakov vedieme ku sústredeniu sa na jednu udalosť a vnímaniu detailov. Učiteľ môže
chvíľu ticha uzavrieť tým, že na obraze vidíme scénu zo života.
HLAVNÁ ČASŤ
Čítanie obrazu
Učiteľ nehovorí nič z toho, čo sú žiaci schopní sami vyčítať
z obrazu, nakoľko obraz je v danom prípade začiatočným impulzom
k zamysleniu sa nad podstatou jeho výpovede. Žiakov vedieme ku
kreativite a k chápaniu symbolov.
Čítanie obrazu vedieme pomocou otázok. Žiaci majú mať na
vyjadrenie odpovedí dostatočný priestor.
Čo vidíš? (vojaka, chudáka, koňa, meč, krajinu, atď.) Ak
predpokladáme, že niektorí žiaci by povedali meno svätca,
požiadame ich, aby to zatiaľ nehovorili).
Čo robí chudák, čo robí muž na koni? Vyjadrite dej, čo sa
medzi nimi odohráva.
Ako by si sa cítil, keby si bol na mieste ... (vojaka,
chudáka)? – žiaci hovoria
Čo by si urobil, ak by si bol na mieste... (vojaka, chudáka)?

Učiteľ prepojí motiváciu zo začiatku hodiny s dejom na obraze, resp. opýta sa žiakov, aký je medzi
tým súvis a položí ešte nasledujúce otázky.
 Kto je hlavný hrdina príbehu?
 Kto je ten muž na obraze? (rozprávková postava? legendárny príbeh? skutočná reálna postava?)
Učiteľ dá pripravený text – darovanie plášťa – prečítať jednému zo žiakov.
Potom oboznámime žiakov so životom sv. Martina – žiaci dostanú text do dvojíc a v tichosti si ho
prečítajú.
Po prečítaní nasleduje dialogický rozhovor.
 V ktorom storočí žil sv. Martin? – vo 4. storočí













Vieme povedať, aké výročie jeho narodenia slávime tento rok? – 1700 rokov
Vieme povedať, ktorá je najznámejšia udalosť zo života sv. Martina? – keď sa podelil o plášť
Kedy sa odohrala táto udalosť? – v zime r. 334 v meste Amiens
Keďže sv. Martin sa narodil v r. 316 (alebo 317?), koľko mal vtedy rokov? – 18 rokov
Aká bola jeho rodina, v ktorej vyrastal? – nepochádzal z kresťanskej rodiny, pripravoval sa na krst
ako katechumen v meste Pavia, ale potom ako vojak odišiel do Amiens.
Aké bolo jeho povolanie? – bol v službách cisára ako vojak, neskôr svoj vojenský odev vymenil
za habit a utiahol sa do kláštora. Nakoniec ho zvolili a vysvätili za biskupa. Žil však veľmi
skromne a zážitok s mladosti, kedy sa podelil o svoj odev s chudákom, ho sprevádzal celý život.
Kde je pochovaný? – vo francúzskom meste Tours. Keď zomrel, pochovali ho na predmestskom
cintoríne v jednoduchom hrobe medzi veriacimi, ako si to sám želal. Čoskoro však vznikla nad
jeho hrobom jemu zasvätená bazilika. Sv. Martin z Tours patrí medzi prvých vyznavačov Krista
(nie je mučeník), ktorým Cirkev priznala titul svätosti a liturgickú úctu. A táto úcta sa mimoriadne
rozšírila. Vo Francúzsku vzniklo vyše 3600 kostolov a kláštorov zasvätených sv. Martinovi.
Pomerne veľkú úctu tomuto svätcovi preukazovali tiež v Taliansku, Nemecku, Rakúsku ale i v
Uhorsku, kde kedysi stála jeho kolíska.
Ako sa dostala úcta k sv. Martinovi na naše územie? – predpokladá sa, že ju tu priniesli
benediktíni z Francúzska začiatkom 12. storočia, nakoľko bol pre nich veľkým príkladom
nasledovania. Mnoho kostolov a farností je zasvätených sv. Martinovi aj na Slovensku. Medzi
nimi najvýznamnejšie sú dóm sv. Martina v Bratislave a katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule.
Kedy slávime jeho sviatok? – 11. novembra, vtedy slávia svoje meniny i tí chlapci, ktorí pri krste
dostali toto meno, sv. Martina dostali zároveň za svojho krstného patróna.

Výklad – skutky milosrdenstva
Učiteľ pripomenie žiakom Rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil Svätý Otec František a vyzve žiakov
k odpovedi na otázku, či Martinov skutok podelenia sa o plášť nejako súvisí so skutkami
milosrdenstva.
 Pre lepšie orientáciu uvedie charakteristiku skutkov milosrdenstva podľa KKC, ktorú prečíta
niektorý žiak.
KKC – 2447: Skutky milosrdenstva sú dobročinné skutky,(1460) ktorými pomáhame svojmu blížnemu v jeho
telesných a duchovných potrebách. Poučovať, radiť, potešovať, posilňovať sú skutky duchovného
milosrdenstva takisto ako odpúšťať a trpezlivo znášať. Skutky telesného milosrdenstva sú najmä tieto:
nasýtiť hladných, ujímať sa ľudí bez prístrešia, obliekať otrhaných, navštevovať chorých a väzňov,
pochovávať mŕtvych (1038, 1969) Dávať almužnu chudobným je medzi týmito skutkami jedným z hlavných
svedectiev bratskej lásky; je aj vykonávaním spravodlivosti, ktoré sa páči Bohu.
„Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne“ (Lk 3,11). „Ale čo je
vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté“ (Lk 11,41). „Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba
im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: ,Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!‘, ale nedali
by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?!“(1004) (Jak 2,15-16).

Činnosť žiakov – práca s pracovným listom
Žiaci dostanú pracovný list, ktorý je v prílohe. V jednotlivých častiach majú predstavený životopis sv.
Martina z pohľadu jeho charakterových vlastností a konania skutkov. Ich úlohou je pomenovať skutky
milosrdenstva, ktoré možno objaviť v konaní sv. Martina.
Po ukončení práce je úlohou žiakov zamyslieť sa a porovnať svoje skutky a ochotu konať skutky
milosrdenstva.
 Poznáš niekoho vo svojom okolí, kto potrebuje pomoc?
 Ktoré organizácie alebo inštitúcie pomáhajú dnes?
 Poznáš niekoho vo svojom okolí, kto pomáha a koná skutky milosrdenstva i keď nie je členom
charitatívnej alebo inej dobrovoľníckej inštitúcie?
 Už si niekomu pomohol tak nezištne ako vojak Martin?

Činnosť žiakov – doplnenie druhej časti vety
Sv. Martin je príkladom toho, ako sa máme vedieť deliť. Môžeme povedať, že je veľkým vzorom
pre tých, ktorí naozaj chcú vidieť v blížnom samého Krista. V dnešnej dobe sme často svedkami toho,
že ak má niekto z nás niečo urobiť, tak sa najprv pýta: Prečo mám tak robiť a čo z toho mám?
Odpoveď na túto otázku môžeme nájsť i v slovách nasledujúcej piesne.
Vypočujeme si pieseň: Keď sa s láskou delím...
Učiteľ má pripravené dva výroky o delení sa, ktoré sú dostatočne veľké a dá ich prečítať žiakom.
Potom ich pripevnia pod obraz sv. Martina.
Keď sa s láskou delím, oveľa viac mám, – starosti a trápenia uniesť pomáham.
Keď sa s láskou delím, oveľa viac mám, - pokoj, láska, priateľstvo, prichádzajú k nám.
Úlohou žiakov vo dvoch skupinách je napísať, čo ešte získame v oveľa väčšej miere, ak sa dokážeme
deliť s láskou. Žiaci dostanú prvú časť vety a povzbudíme ich, aby svoju odpoveď vyjadrili rýmom.
Po ukončení činnosti žiaci pripevnia svoje výroky pod obraz sv. Martina.
Keď sa s láskou delím, oveľa viac mám, - ..................................................
Diskusia
Nasleduje diskusia na tému: rozdiel medzi sebectvom, delením sa, delením sa z donútenia, rozdiel
medzi štedrosťou a vypočítavosťou, čo znamená dať zo svojho bez nároku na vrátenie.
Učiteľ zhromažďuje názory žiakov, prípadne ich žiaci heslovite zapisujú, triedia, charakterizujú pojmy
a formujú postoj konania skutkov milosrdenstva. .
Formácia
Nemusíme vymenovávať všetku biedu sveta a ani všetkých svätcov, ktorí konali skutky lásky – skutky
milosrdenstva. Veď i oni konali na základe toho, čo videli okolo seba práve v tej dobe, keď žili.
Keďže sa vedeli deliť aj doma o to, čo mali, dokázali to i vo vzťahu k iným.
My si odpovieme na jednu otázku a zadáme si úlohu:
 Čo z toho máme, keď sa dokážem s láskou deliť?
 Vytvoriť plagát skutkov milosrdenstva, rôznymi technikami nakresliť, vystrihnúť z látky, dofarbiť
sv. Martina na koni. Dôležité bude, že jeho plášť bude symbolom toho, s čím sa vieme podeliť a s
čím by sme sa mali každý deň deliť. Prípadne na plášť môžeme dopísať to, čo bolo pre nás na tejto
hodine dôležité. Máme si uvedomiť, že konať skutky znamená robiť ich nie až vtedy, keď nás
niekto k tomu vyzve alebo prinúti, ale ochotne a vyzvania vtedy, keď je to potrebné. (Ak počas
úvodnej motivácie sa žiak podelil, môžeme jeho skutok pripomenúť ako príklad.)
ZÁVER
Modlitba
Ježišu, daj nám okrem otvorených oči aj otvorené srdce,
aby sme sa vedeli deliť s tým, čo máme a nenárokovali si to, čo nie je naše.
Pieseň
Opäť môžeme zaspievať pieseň: Keď sa o chlieb delím...
Keď sa s láskou delím, oveľa viac mám, – starosti a trápenia uniesť pomáham.
Keď sa s láskou delím, oveľa viac mám, - pokoj, láska, priateľstvo, prichádzajú k nám.
Spracovala: Božena Nemčíková

Príloha
Pracovný list: Keď sa s láskou delím
Postupne prečítaj celý text a podľa jednotlivých bodov, charakterizuj vlastnosti sv. Martina
a skutky, ktoré robil – dopíš ich, prípadne podčiarkni v texte. Do samostatného stĺpca dopíš, ku
ktorému skutku milosrdenstva by si ich priradil.
Charakteristické črty a vlastnosti sv. Martina

Skutok
milosrdenstva

Bol kamarátsky a veselý, ale vždy v hraniciach kresťanského poriadku.
Ako dôstojník mal sluhu. Zachádzal s ním bratsky, čo znamená, že jedol s ním pri
jednom stole a keď bol sluha unavený, sám mu poslúžil.
Jednej noci mal Martin zvláštny sen, v ktorom videl Boží pokyn, aby získal pre
kresťanstvo svojich vekom pokročilých rodičov, ktorí žili v Panónii. Po návrate z ciest sa
stretol opäť s rodičmi, ale pre Krista sa mu podarilo získať iba matku.
Ako pustovník žil mimo mesta, ale prichádzal k vidiečanom, aby im ohlasoval
evanjelium. Čoskoro sa k nemu pripojili viacerí nasledovníci. Vznikol tak kláštor Ligugé
(neďaleko mesta Poitiers), ktorý je najstarším známym kláštorom v západnej Európe.
Zvláštnosťou Martinovho biskupského pôsobenia bolo, že okrem vykonávania
pastierskych povinností v miestnej cirkvi „misionárčil“ medzi vidieckym obyvateľstvom
v širokom okolí. V tom čase totiž biskupská pastorácia ešte nezachytávala celé územie,
ale sústreďovala sa na mestá. Vidiečania, najmä poľnohospodárski nevoľníci, ostávali
opustení. On sa im usiloval pomôcť.
V Marmoutier vytvoril duchovné stredisko na prípravu pre duchovný stav, kde žili
spôsobom kláštorného života. Všetko imanie mali spoločné. Spoločne sa modlili,
spoločne i jedli. Ich jedlo bolo jednoduché, chudobné, podobne i šaty. Mladí klerici
venovali veľa času opisovaniu Svätého písma a diel starých kresťanských spisovateľov.
Takto sa nielen šírila cenná kresťanská literatúra, ale mladí duchovní získavali
vedomosti, potrebné pre úspešné účinkovanie.
Martin vyvíjal apoštolskú činnosť, ktorá zasahovala veľkú časť Galie. Zavádzal nové
prvky, ktoré mali veľký význam pre život Cirkvi. Medzi ne patrí zakladanie vidieckych
farností a pastoračná vizitácia diecézy, ktoré pravidelne každý rok navštevoval. Cestoval
na somárovi, prípadne loďkou alebo peši. Počas svojich ciest zakladal i nové kláštory.
V životopisoch sa spomínajú mnohé zázraky, ktorými Boh oslavoval svojho služobníka.
Martin nechcel vzbudzovať pozornosť. I napriek tomu si zaslúži pozornosť jeho silná
viera, prejavy zanietenej lásky, ktorou sa usiloval pomôcť ľuďom postihnutým nešťastím
alebo nespravodlivosťou, uzdravenie posadnutých zlým duchom, malomocných
a v niektorých prípadoch prinavrátenie života mŕtvym.
Ľudia zvlášť obdivovali jeho odvahu, s ktorou sa vedel postaviť zoči-voči nebezpečným
nepriateľom, ktorí mu tak nemohli ublížiť.
Viackrát sa smelo predstavil aj tvrdým mocipánom a dosiahol u nich oslobodenie ľudí,
ktorí boli nespravodlivo väznení, prípadne odsúdení na smrť. Tak sa v záujme
spravodlivosti a kresťanskej ľudskosti odvážil ísť až k cisárom Valentiniánovi a
Maximovi.
Hlboký cit spravodlivosti a kresťanskej lásky viedol biskupa Martina tak ďaleko, že sa
zastával španielskeho askétu Prisciliána, ktorého synoda v Bordeaux roku 384 odsúdila
ako bludára a cisár ho dal popraviť. Dva razy navštívil cisára Maxima v Trevíre, aby
zachránil tých, čo boli odsúdení na smrť.
Pomôcka:
Skutky telesného milosrdenstva:
hladných kŕmiť, smädných napájať, nahých odievať, pocestných sa ujať, väzňov vykupovať, chorých navštevovať, mŕtvych
pochovávať.
Skutky duchovného milosrdenstva:
hriešnikov napomínať, nevedomých vyučovať, pochybujúcim dobre radiť, zarmútených tešiť, krivdu trpezlivo znášať,
ubližujúcim odpúšťať, za živých a mŕtvych sa modliť.

