Ze života sv. Martina
Martin žil ve Francii ve 4. století našeho letopočtu. Pocházel z rodiny římského vojáka
a sám se také vojákem stal.
Legendy říkají, že jednoho dne jel s přáteli na koni do města. Bylo to v zimě. Byl mráz a Martin
měl teplý plášť. U cesty uviděl sedět žebráka, který neměl téměř žádné oblečení. Neváhal,
mečem rozpůlil svůj plášť a jednu polovinu dal žebrákovi.
Krátce po této události se stal křesťanem. Měl dobré srdce a byl mezi lidmi oblíbený, proto
ho chtěli ve městě Tours zvolit biskupem. Martin si myslel, že je tento úkol pro něj příliš těžký,
a tak se schoval na jednom dvorku mezi husy. Když ho lidé hledali a prošli kolem, začaly husy
kejhat a tím ho prozradily, a tak se nakonec biskupem stal.
Po své smrti byl prohlášen za svatého.

Atributy

Atribut je předmět, se kterým se zobrazuje nějaká významná postava (většinou světec). Podle
těchto předmětů danou osobu každý pozná. Jsou to symboly, které vyjadřují, jaká daná osoba
byla, co dělala...
U sv. Martina najdeme tyto atributy: kůň, husa, plášť.

K diskuzi

Všimnout si toho, že někdo v našem okolí něco potřebuje a umět se rozdělit je v životě hodně
důležité. Zamyslete se, kdo se s vámi v poslední době rozdělil a s kým jste se zase naopak rozdělili vy, když druzí něco potřebovali.
Co se vám na postavě sv.Martina líbí? V čem by nám mohl být vzorem?

Úkol

V následujícím týdnu si více všímejte toho, co vaši blízcí potřebují a zkuste se s nimi o něco
rozdělit. Dělit se nemusíme jen o hmotné věci, ale třeba také o pozornost nebo čas.

Praktický tip

Vyberte jednu věc (hračku/knížku/něco jiného), o kterou byste se mohli rozdělit s druhými a
pošlete ji někomu, komu udělá radost.

Pranostika

Ke svátku sv.Martina se váže známá pranostika, která říká, že Martin přijíždí na bílém koni.
Co to znamená?

Rozstřihni plášť na dvě poloviny a jednu polovinu nalep ke sv.Martinovi a druhou žebrákovi.

Vybarvi husu a dokresli peříčka podle vyznačených čar.

Na sv.Martina často padá sníh. Spoj body podle šipek ve sněhové vločce a obtáhni písmena
jména Martin.

