
Pracovný list  sr. M. Faustína Zaťková, FDC 

3. november: sv. Martin de Porres, rehoľník 

Narodil sa v Lime v Peru roku 1579. Otec bol Španiel, matka 
černoška. Ako chlapec sa vyučil za lekárnika, čo neskôr pri vstupe 
do rehole dominikánov naplno využil pre chudobných. Viedol 
prísny a pokorný život a veľmi si ctil Eucharistiu. Zomrel roku 
1639. 

PRÍBEH 

Jedného dňa sa brat Martin vracal do kláštora a na ulici našiel 
ležať Indiána s bodnou ranou. Úbožiak silno krvácal a skoro 
zomieral. Brat Martin ho ošetril, zdvihol zo zeme a vzal na plecia. 
Kláštor bol blízko, tak ho zaniesol do svojej cely, aby ho potom 
preniesol k svojej sestre. 

Martin dostal výrazné napomenutie od predstaveného: 
„Nepovedal som dosť jasne, aby ste neprivádzali žiadnych chorých 
do kláštora?!“ 

Martin pokojne vykonal pokánie za svoju neposlušnosť a odprosil 
otca provinciála: „Nech mi otec odpustí moju chybu, no 
nepredpokladal som, že poslušnosť je dôležitejšia ako láska.“ 

Tieto slová sa tak silno dotkli otca provinciála, že bratovi Martinovi 
dovolil vykonávať diela milosrdenstva na území kláštora. 

Brat Martin dostal úlohu, starať sa o malú kláštornú nemocnicu, 
ktorá bola tiež mestskou nemocnicou. Výnimočne srdečne 
ošetroval chorých Indiánov. Žobral pre nich a zabezpečoval 
výkupné za otrokov čiernej pleti. Sám bol tmavšej pleti. Ak chýbali 
peniaze na výkupné, ponúkol predstavenému, aby predal jeho 
samého a tak nech sa získajú potrebné peniaze. Často ho videli 
v meste, ako zbiera peniaze pre potreby chudobných. 

Istého dňa sa cez les vracal s jedlom do kláštora a napadla ho skupina zlodejov. Keď ho zaviedli k vodcovi, Martin sa 
bez strachu pozdravil. Ohromený vodca sa ho opýtal: „Vieš, pred kým stojíš?“ 

Martin pokojne odpovedal: „Viem, veľa som o tebe počul, preto ťa o to viac prosím, prispej na mojich hladujúcich!“ 

Prekvapený bandita to nečakal. Dal mu vrecúško peňazí a prepustil ho. 

Svätý Martin mal dobré srdce nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá. Občas ho nazývajú sv. Františkom Ameriky. Brat 
Martin kŕmil aj myši. Založil na svete prvý útulok pre túlavé zvieratá. 

Raz v kláštore zbadal krysy. Predstavený prikázal Martinovi, aby rozsypal otravu. Čo urobil brat Martin? Rozhodol sa, 
že prehovorí krysám do ich zvieracej duše. Povedal toto: 

„Milované krysy, vystrájate v našom kláštore a predstavený prikázal, aby sme rozsýpali otravu. Preto bude pre vás 
najlepšie, ak odtiaľto odídete. Nájdite si také miesto, kde nebudete nikoho vyrušovať.“ A predstavte si, že krysy 
poslúchli brata Martina. 

Keď pápež Ján XXIII. vyhlásil brata Martina za svätého, nazval ho Martin od lásky. Túto prezývku si vyslúžil už počas 
svojho života. Sv. Martin de Porres nie je pre nás veľmi známy svätec. V Južnej Amerike patrí sv. Martin de Porres 
medzi neobvykle populárnych svätcov. Na obrazoch či sochách sa zobrazuje v dominikánskom habite s metlou v ruke 
a pri nohách má myši alebo mačky. 

Otázky: 

1. Odkiaľ pochádzal sv. Martin de Porres? 

2. Aké bolo jeho prvé povolanie? 

3. Ako nazval sv. Martina de Porres sv. Ján XXIII.? 

Úloha: 

Pomôž mamke pri niečom, čo najmenej rád robíš. Napríklad: poumývaj, povysávaj, vynes smeti, atď. 


