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Materiál vytvořilo © Katechetické středisko AP 202 2 (David Žofák)  

Krátká katecheze je určena dětem mladšího školního věku a může posloužit ke svátku 
libovolného světce, případně s úpravou pro slavnost Všech svatých. Tato metodika byla 
vytvořena pro svatomartinské oslavy jakožto úvod k tradičnímu lampionovému průvodu. 

Připravíme si:  

 Velké červené srdce (látkové nebo namalované);  

 Pevnější papír nebo nástěnku většího rozměru než srdce;  

 Špendlíky;  

 6–10 lesklých kartonů ve stříbrné a zlaté barvě formátu A6 (lze zakoupit 
v papírnictví nebo v prodejně výtvarných potřeb); 

 Svíčky pro všechny účastníky. 

Jak budeme postupovat: 

Velké červené srdce připevníme na papír nebo nástěnku, aby na ně bylo možno 
připevňovat špendlíky. Umístíme ho tak, aby je všichni účastníci dobře viděli (mohou ho 
např. držet dobrovolníci nebo ho lze upevnit jiným způsobem) 

Připomeneme některé důležité události (5–10) ze života daného světce; pokud 
katechezi využíváme pro slavnost Všech svatých, děti mohou svaté jmenovat a přidat 
jakoukoliv informaci, případně je doplňujeme sami. Jako příklad uvádíme několik událostí 
ze života sv. Martina:  

 Podle otcova přání se stal už jako mladý vojákem; 

 Během své vojenské služby se setkal s křesťanstvím; 

 V armádě si počínal jinak než ostatní vojáci: ke svému sluhovi se choval jako 
k sobě rovnému; promrzlého chudáka obdaroval půlkou svého pláště; 

 Poté odešel z armády a stal se poustevníkem; 

 Chtěl žít obyčejným a prostým životem spojeným s Bohem a přírodou; 

 Protože byl hodně oblíbený, lidé chtěli, aby se stal jejich biskupem; podle legendy 
se schoval u hejna hus, které ho nakonec prozradily; 

 Nakonec se biskupem stal, ale i přesto žil dál chudě s několika mnichy za branami 
města; 

 Snažil se druhým ukazovat cestu k Bohu; 

 Obyčejní lidé ho měli rádi, protože jim rozuměl. 

Poté všechno, co bylo řečeno, shrneme:  
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„To všechno ukazuje na to, že tento náš svatý (Martin…) měl velké srdce – a my tady 
také máme takové jedno velké srdce, podobné, jaké měl on. Zkuste mi teď říci, jaký tento 
náš svatý (…) vlastně byl a jaké měl vlastnosti…?“ 

Každý, kdo řekne nějakou vlastnost, vezme z hromádky jeden lesklý kartón a přinese 
ho k velkému srdci. Tam ho sám nebo některý z dobrovolníků přišpendlí na velké červené 
srdce.  

Jako vlastnosti mohou být jmenovány odvaha, dobré srdce, laskavost, štědrost, 
skromnost, tichost, moudrost, rozumnost, přemýšlivost, inteligence, upřímnost, věrnost 
atd. 

Jakmile bude na srdci přišpendlen dostatečný počet kartónů (8–10), zakončíme: 

„Co teď se stalo s naším velkým srdcem? (můžeme na něj pro větší efekt posvítit) Blyští 
se a září! A právě tak zářilo srdce našeho SVATÉHO. 

A my si teď můžeme zapálit naše svíčky (lampiony – sv. Martin a následující průvod), 
aby zářily jako JEHO srdce, ale hlavně aby tak zářilo také naše srdce všude, kam 
půjdeme.“ 


