Sveti Martin
1. Najprej si poglej spodnji video https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU.
Si že kdaj doživel-a kaj podobnega?

________________________________________________________________

2. Danes je praznik svetega Martina. Najdi tri stvari, ki se spomniš jih o tem svetniku?

3. Ali lahko najdeš kakšno povezavo med prvim videom in današnjim svetnikom?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Preberi življenjepis o svetem Martinu na spodnji povezavi ter izpolni njegovo osebno izkaznico:
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/svetniki/0D357B4D4D2A2D50C12574F90032F0B0!

MARTIN IZ TOURSA
letnica in kraj rojstva _____________________________
starost, ko je bil pri krstu ___________________________
poklic v svetu _______________ poklic v Cerkvi __________________
žival, ki je pogosto z njim _____________________________
del obleke, ki ga je delil z beračem _____________________
dan in kraj smrti ____________________________________

4. Obkroži črke ob trditvi o svetem Martinu glede na to, ali trditev drži ali ne. Če si obkrožil prave
črke, boš iz njih dobil vrednoto, ki je značilna za svetega Martina. Vpiši jo v okvirček.
trditev
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Sveti Martin je bil po rodu Madžar.

S
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Oče od svetega Martina je bil trgovec z blagom.

R
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Martinova mama se je kasneje dala krstiti.
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Sveti Martin ni nikoli postal duhovnik.
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Goske so svetega Martina izdale, ko ni želel postati škof.

O
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Sveti Martin je bil znan po tem, da je bil izredno dober mečevalec.
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Sveti Martin je umrl kot vojak na bojnem polju.

I
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5. Izdelaj si lučko ali gosko.
Lučka - https://kateheza.nadskofija-maribor.si/wp-content/uploads/2019/11/sveti-martinLATERNA.pdf
Goska - https://kateheza.nadskofija-maribor.si/wp-content/uploads/2019/11/sveti-martinIZDELAJ-GOSKO.pdf

6. Preberi stavek iz Svetega pisma in zmoli molitev k svetemu Martinu.
›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.‹
(Mt 25,40)

Dobri Bog, sv. škof Martin je o tebi pričeval s svojim
življenjem. Naj bomo po njegovem vzgledu in
priprošnji pripravljeni z veseljem in velikodušno služiti
Tebi in ljudem. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Ali veš …
da je v rimskem cesarstvu malo pred rojstvom svetega Martina krščanstvo postalo svobodno in so
kristjane prenehali preganjati.
… da nekateri mislijo, da je v času, ko je Martin bil v vojski, bil del cesarjeve osebne straže.
… da je sveti Martin prvi, ki se je nošenju orožja odpovedal zaradi vere (pri 20 letih je zapustil
vojsko).
… da je najbrž sveti Martin povezan z vinom zato, ker je spodbujal vinogradništvo v delu Francije,
kjer je živel.

