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2020/varianta covidová 

Příběh o darované polovině pláště svatého  Martina si 

lidé vyprávějí již po staletí a pokaždé je potěší a 

povzbudí, je to vyprávění o svatém Martinovi, o lásce 

k bližnímu, tedy o něčem, co nám dnes často chybí…. 

Vydejme se tedy na cestu, na jejímž konci budeme 

proměněni příběhem někoho, kdo se dokázal rozdělit o 

málo, co měl… a kdo dokázal zahřát lidi kolem sebe 

svým dobrým srdcem… 

Svátek svatého Martina v lidových tradicích: 

Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly husu a martinské rohlíky 

či podkovy, ty byly plněné nějakou náplní, většinou makovou.  

V Čechách měly svatomartinské oslavy velikou tradici a byly spojené s různými 

událostmi – čeledínům končívala služba a dostávali mzdu, konávaly se dobytčí 

trhy, na mnoha místech se konaly poutě a vinaři slavili slavnost nového, 

mladého vína. 

V době kolem svátku sv. Martina dochází k častým teplotním rozdílům a to je 

spojeno s velkými změnami počasí, říkají o tom již staré pranostiky. 

Na svatého Martina, bývá dobrá peřina. 

Na svatého Martina, kouřívá se z komína. 

Martinův led, bude vodou hned. 

Svatý Martin přijel na bílém koni 

Na svatý Martin ještě se vrátím, ale na svatý Mikuláš mě tu najisto máš☺ 

Svatý Martin na ledě, Vánoce na blátě. 

 

 



 

Po svatém Martinovi je pojmenováno mnoho kostelů, 

klášterů, ale i hradů, ostrovů nebo vesnic. 

Nejbližší je vesnice v našem okolí, jmenuje se Martinice a 

nachází se kousek od Velkého Meziříčí. 

Je patronem vojáků, koní, kovářů, mlynářů, cestujících.  Je 

zvláštním přítelem dětí.  

 

Tradice průvodu je také úzce spojena se svatým Martinem, 

světlo v lucerničce, které si při průvodu neseme, má naznačit 

blízkost Adventu a s ním očekávaný příchod Krista, našeho 

Pána, světlo našich životů, ale také nám světlo v lucerně 

připomíná naději, kterou můžeme našim vstřícným jednáním 

věnovat všem potřebným tady a teď. Lucerny se vyráběly 

z různých materiálů – z papíru, sklenic či plechovek a 

v průvodu se oslavoval tento světec, který významně přispěl k 

šíření křesťanské víry i k myšlence pomáhat bližním svým. Při 

průvodu se zpívají písně ke sv. Martinovi.  

Píseň:/ můžeme odříkat jako báseň☺ 

Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám,  

Vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán, 

Posílá ho svatý Petr, ať zimu ohlásí včas, Ze skříně vytáhnem 

svetr, bude se nám hodit zas…./ a jde se do průvodu…/ 

 

 

 



Stanoviště č. 1 – Kino Moravia 

Symbol :  Kůň 

Milé děti,  

Během průvodu si řekneme příběh o tom, jaké to je, když je někdo 

za branami a nemůže dovnitř, nikdo ho nechce pustit dál a nevšímá 

si ho. A pak je někdo, kdo je jiný a chce pomoci člověku, protože má 

dobré srdce. Řekneme si příběh o svatém Martinovi. Je tady nějaký 

Martin, Martínek? 

Svatý Martin se narodil kolem roku 316 na území dnešního 

Maďarska rodičům, kteří nebyli křesťany. Tatínek byl římským 

vojákem a přál si, aby i jeho syn se stal vojákem. Martin však 

nechtěl. Chtěl se stát křesťanem a potají se scházel s jedním 

knězem, který mu vyprávěl o Pánu Ježíši, ale poslechl rodiče a 

vojákem se stal již ve svých 15 letech. Ale byl jiný, než ostatní, byl 

velice odvážný a statečný a také toužil po křtu, toužil po tom stát se 

Božím dítětem a musel čelit i posměškům ostatních vojáků. Nebylo 

to pro něho jednoduché, i přesto plnil svůj úkol poctivě. Jako voják 

jezdil na koni. Mnohdy jel v mlze a ve tmě.  

Když mu bylo 18 let, stala se mu zvláštní věc.. byl mráz, tma a mlha, 

a Martin se vracel do vojenského tábora…a co se dělo dál….. to se 

dozvíme na dalším místě!  

 

 

Běžte opatrně na další stanoviště,  které se 

nachází v parku nad školkou Kaštánek, na 

kaštanu u schodiště☺ 

 

  



Stanoviště č. 2 – Schodiště u Kaštánku  

Symbol: Meč 

Je zima, mráz a Martin, kterému je nyní 18 let, se vrací na svém koni 

do tábora, jsou tam hradby, ne každý může dovnitř… venku je 

nevlídno, mlha a člověk by se i trochu bál, uvnitř hradeb je teplo, 

v domech se topí a lidé jsou spolu, nikdo není sám.  Opravdu to tak 

je ? Opravdu není nikdo sám? Martin má na sobě velký, teplý plášť, 

který ho před mrazem chrání a hřeje….najednou spatří člověka, 

který sedí u brány, spousta lidí ho tam viděla a nevšímala si ho, 

nepoznala, že potřebuje pomoci.... Martin si všiml žebráka sedícího 

u brány, natahoval ruce, třásl se mrazem, a volal:„ Jsem chudý a je 

mi zima, nemám kde bydlet“. Martinovi ho bylo líto, pomyslel si: „ 

Ubohý člověk, v takovém mrazu, musím mu něco dát… ale co ? 

K jídlu nic nemám a nemám ani peníze.. co mám dělat? 

Mám ale dlouhý plášť.“ 

***Děti, poradíte Martinovi, jak tomu ubohému člověku pomoci ?  

Martin rozťal mečem svůj plášť a do půlky zabalil žebráka. Řekl mu: 

„ O ten plášť se s tebou rád rozdělím, ten tě zahřeje…“.  

Někdy se lidé také cítí sami nebo jsou smutní, nebo je prostě něco 

trápí. 

Jak můžeme takovému člověku pomoci? Někdy stačí se na něho 

usmát, obejmout ho, nebo mu podat ruku na znamení přátelství. 

Udělejte teď společně velký kruh, chytněte se za ruce a usmějte se 

na sebe ? I když je zima, tak toto nás může všechny zahřát! 

 

A nyní se vydejte na další místo, abyste se dozvěděli, 

jak náš příběh pokračuje… běžte rovně až na konec 

parku k silnici, opatrně přejděte cestu a další 

zastávka je v parku u ukazatele na Polárku… 



Stanoviště č. 3 – Tyršovy sady, ukazatel na Polárku /Gnomon 

Symbol: Plášť 

 

***Děti, co jste se dozvěděly na minulém stanovišti ? Jaký dobrý 

skutek Martin učinil ? / rozdělil se s žebrákem o plášť /. 

Řekneme vám nyní, jak příběh pokračoval dál. Martin vjel do města 

a našel místo na přespání u dobrých lidí. V noci měl zvláštní sen, 

zdálo se mu o cestě, koni, o plášti a o ubohém chudém člověku. 

V tom člověku najednou spatřil Pána Ježíše. Řekl mu toto : „ Ten, 

kdo se umí rozdělit se druhým člověkem, dělí se také se mnou, ten 

kdo se rozdělí, dostává mnohem více, než daroval“. Když se Martin 

probudil, byl šťastný.. věděl, že jeho místo je jinde a přestal být 

vojákem.  

***Děti, o co se vy můžete rozdělit? Umíte se dělit?  

Umět se rozdělit je velice důležité ! 

Zkusíte najít někde v okolí plášť ? Podívejte se, zda není někde 

schován ☺  

 

 

Teď prosím dávejte po cestě velký pozor, půjde se 

lesní stezkou, kde jsou kořeny a větve, tak opatrně. 

Jděte rovně, na rozcestí, kde vás čeká další stanoviště 

půjdete pravou spodní cestou do Libušina údolí. 

Šťastnou cestu! 

 

 

 



 

Stanoviště č. 4 – rozcestí do Libušáku, na konci parku, u 

zábradlíčka 

Symbol : Husa 

Milé děti, vítejte!!! 

***Co jste museli na minulém stanovišti najít ?/ Martinův plášť. / 

*** O kom se svatému Martinovi zdálo ? / o žebrákovi, který byl ve 

skutečnosti Pán Ježíš / 

Martin už nechtěl být vojákem, chtěl být lidem užitečný, chtěl 

pomáhat chudým a potřebným. Už od dětství chtěl být pokřtěn a 

svůj sen si konečně mohl splnit. Nechal se tedy pokřtít a stal se 

poustevníkem, žil na různých místech a z jeho pousteven vznikaly 

kláštery a lidé ho měli moc rádi a brali si z něho příklad. On sám 

zůstal skromný a žil mezi těmi nejchudšími. Lidé ho proto zvolili 

biskupem ve Francii.  

***A proč tu máme husu? Existují dvě legendy: 

1. Martin přijal křesťanskou víru a stal se misionářem a následně 

biskupem v Tours. Tomu ale předcházela tato příhoda: Martin byl velice 

skromný a nechtěl biskupskou hodnost přijmout a tak se schoval mezi 

husy. Ty ho ale svým kejháním prozradily. 

 

2. Jiná legenda říká, že Martina při kázání husy rušily svým kejháním a tak 

že je odsoudil, aby v den jeho památky pykaly za svoje provinění na 

pekáči☺) 

Malé děti : *** Kolem vás se děti schovalo několik hus, spočítejte, kolik 

jich kolem sebe vidíte, aniž byste někam chodily 

 

Předposlední stanoviště vás čeká dole v údolí, 

jděte velice opatrně až k Máchovu jezírku, v 

okolí laviček na vás čeká další obrázek.  



 

Stanoviště č.5 – v Libušině údolí, u Máchova jezírka, lavičky 

u běžeckých tabulí 

Symbol: Mitra 

Vítejte  milé děti a milí přátelé na předposledním stanovišti! 

***Děti, čím se stal Martin později, napoví vám náš symbol ! / 

biskupem / 

Martin sloužil dlouhých třicet let ve své diecézi, vykonal mnoho 

dobrého a proslul milosrdenstvím a spravedlností daleko za 

hranicemi svého biskupství.  Dožil se asi 80 ti let, když zemřel, do 

Tours dorazila spousta lidi i z veliké dálky, aby mu vyjádřili úctu.  

Vyjádřeme i my úctu sv. Martinovi a poděkujme mu tak za jeho 

příklad. Určitě z nás bude mít radost. 

***Opakujte nyní báseň pro svatého Martina – třeba ho naší 

básničkou přivoláme blíže do našich srdcí☺ 

Světlo svatého Martina teď ve svých dlaních máš. 

Říká,že Bůh se rozdělil o více než jen plášť. 

Neseme světlo, neseme, svatého Martina. 

Říká, že Bůh se rozdělil, dal nám svého Syna. 

Neseme světlo, neseme, svatého Martina.  

Říká, že Bůh se rozdělil o sebe samého. 

 

A teď se vydejte k misijnímu kříži, kde naše cesta 

bude končit.  

 

 



Stanoviště č.6 – U Misijního kříže 

Svatý Martin / nebeský vzkaz od svatého Martina 

****Milí přátelé, těší mne, že jste došli až 

sem.  

Copak jste se o mně dozvěděli ? / děti 

odpovídají…./ 

Milé děti, jsem moc rád, že jste se tady dnes 

sešly a mohly si poslechnout můj příběh. Moc 

mě těší, že chcete být jako já, všímat si lidí 

kolem sebe a umět se rozdělit, potěšit 

někoho, kdo je smutný a umět pomoci, kde je 

potřeba. 

Posílám Vám z nebe velikánské srdce, myslím 

na Vás a snáším  Vám modlitbu, kterou se 

můžete pozorně modlit a vždy si na mě 

vzpomenout. Po modlitbě můžete zkusit 

hledat malou odměnu. Prosím, abyste se o ni 

spravedlivě všichni podělili. 

Váš nebeský přítel 

Svatý Martin. 



 

 

Modlitba: 

Milosrdný Bože, dal jsi nám svatého Martina, který ti sloužil 

už jako voják a který měl soucit s bídou chudých, takže se 

rozdělil o plášť se žebrákem. 

Ale připomínáme si také biskupa Martina, který budoval 

církev s láskou, milosrdenstvím a zároveň s jasností. 

Děti dnes šly do martinského průvodu s rozsvícenými 

lampiony. Svatý Martin podnes fascinuje děti tím, jak 

srdnatě rozťal mečem vlastní plášť, když viděl mrznoucího 

chudáka. 

Často míváme pocit, že nejsme pro tento svět důležití. 

Nezanecháváme v něm tak zřetelnou stopu jako svatý 

Martin. A přece nám skrze něho chceš ukázat, že i my 

můžeme otisknout do světa svou stopu a že i to, co po sobě 

zanecháme, bude mít svůj účinek. 

Daruj nám dnes svého Ducha lásky a milosrdenství, aby 

stopa, kterou otiskujeme do tváře tohoto světa, byla pro 



ostatní stopou lásky a milosrdenství, aby se tak i jejich srdce 

otevřelo tvému milosrdenství. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Na svatého Martina,  

bývá dobrá peřina. 

Na svatého Martina,  

kouřívá se z komína. 

Martinův led,  

bude vodou hned. 

Svatý Martin přijel  

na bílém koni 

Na svatý Martin ještě se vrátím,  

ale na svatý Mikuláš mě tu najisto 

máš☺ 

Svatý Martin na ledě,  

Vánoce na blátě. 



 

 

 

Svatý Martin. 

Modlitba: 

 

Milosrdný Bože, dal jsi nám svatého Martina,  

který ti sloužil už jako voják a který měl soucit s bídou chudých, 

 takže se rozdělil o plášť se žebrákem. 

Ale připomínáme si také biskupa Martina,  

který budoval církev s láskou, milosrdenstvím a zároveň s jasností. 

Děti dnes šly do martinského průvodu s rozsvícenými lampiony.  

Svatý Martin podnes fascinuje děti tím, jak srdnatě rozťal mečem vlastní plášť,  

když viděl mrznoucího chudáka. 

Často míváme pocit, že nejsme pro tento svět důležití. 

 Nezanecháváme v něm tak zřetelnou stopu jako svatý Martin.  

A přece nám skrze něho chceš ukázat, že i my můžeme otisknout do světa svou 
stopu a že i to, 

 co po sobě zanecháme, bude mít svůj účinek. 

Daruj nám dnes svého Ducha lásky a milosrdenství,  

aby stopa, kterou otiskujeme do tváře tohoto světa, byla pro ostatní stopou 
lásky a milosrdenství, 

 aby se tak i jejich srdce otevřelo tvému milosrdenství. 

 


