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Martin z Tours, biskup Svätý, 1700. výročie jeho
narodenia
Sviatok: 11. november
* 316/317 (alebo okolo 336) Sabaria, dnes Szombathely,
Maďarsko
† 8. november 397 (?) Candes, dnes Candes-Saint-Martin
pri Tours, Francúzsko
Atribúty: vojenský plášť, žobrák, hus; zobrazuje sa ako rímsky
jazdec na koni alebo ako biskup
Patrón vojakov, jazdcov, kováčov, zbrojárov, tkáčov, garbiarov,
krajčírov, výrobcov opaskov, rukavíc a klobúkov, hlásateľov,
patrón mnohých kostolov, miest, farností, diecéz a štátov
Sv. Martin z Tours
Sv. Martin sa narodil v meste Szombathely na území dnešného
Maďarska okolo roku 316 v pohanskej rodine. Jeho otec mal
vysokú hodnosť vo vojsku, bol tribúnom (plukovníkom).
Rodičia sa presťahovali do Pavie v severnom Taliansku. Neboli
síce pokrstení, ale veľmi dbali na to, aby Martina nepokazili
vojaci svojou nemravnosťou a tvrdosťou. Malý Martin bez
vedomia rodičov začal chodiť na stretnutia katechumenov
(tých, čo sa pripravujú na krst). Keď mal pätnásť rokov, mal

byť pokrstený. Vtedy však cisár Konštantín vydal rozkaz, aby
sa do vojska zapojili všetci schopní synovia starých a
vyslúžených vojakov. Martinovmu otcovi sa nepáčilo synovo
tiché a utiahnuté správanie, a tak ho tiež prihlásil do vojska.
Martin bol zaradený do jazdeckého pluku, ktorý odchádzal do
Amiens v severnej Galii (Francúzsko). Martin sa však
nepokazil. Ku všetkým, aj k svojim podriadeným bol láskavý,
bol štedrý voči svojmu sluhovi, aj voči chudobným. V meste
Amiens sa odohral aj ten známy príbeh, keď stretol pri svojej
ceste na koni žobráka, ktorý sa triasol zimou. Martin všetko
rozdal, nemal pri sebe nič, a tak mu dal polovicu svojho plášťa.
Vtedy v noci sa mu zjavil Pán Ježiš odiaty polovicou plášťa,
ktorý Martin daroval žobrákovi. Hneď na druhý deň sa dal
Martin v meste pokrstiť. Bolo to roku 339, mal vtedy asi
dvadsaťtri rokov.
Po čase odišiel z vojska, utiahol sa do samoty. Nejaký čas
potom počúval biskupa sv. Hilára v Poitiers (západná Galia) a
potom odišiel za svojimi rodičmi, ktorí sa medzitým
presťahovali späť do Martinovho rodného mesta. Martinova
matka sa stala tiež kresťankou. Otec neopustil pohanské zvyky
až do smrti. Martin sa stal neúnavným bojovníkom proti bludu
ariánov. Tí ho však za to vyhnali z mesta. Chcel ísť za Hilárom,
no toho tiež stihol podobný osud. A tak sa nakoniec ocitol až
na malom ostrove Galinaria oproti Janovu, kde osamote žil.
Začiatkom roka 360 sa Hilár vrátil z vyhnanstva, Martin sa
rozhodol ísť za ním. Hilár ho chcel vysvätiť za kňaza, no
Martin sa necítil hodný. Usadil sa radšej v meste Piktavium v
Galii, kde žil v prvom galskom kláštore spolu s niekoľkými
mužmi.

V roku 371 sa uprázdnil biskupský stolec v meste Tours. Ľudia
si žiadali, aby bol biskupom práve Martin. On samozrejme
nechcel. No násilím ho vyviedli z jeho úkrytu, ktorý mal medzi
husami, ktoré ho svojím gagotom prezradili. Kvôli tomu sa
niekedy vyobrazuje s husou. 4. júla 371 bol vysvätený za
biskupa. Za svoje sídlo si zvolil miesto asi dva kilometre od
mesta Tours pri rieke Loire, kde vystaval drevený kláštor. Žil
tam aj s asi osemdesiatimi učeníkmi. Nič nevlastnili, žili veľmi
skromne. Martin zriedka opúšťal samotu, ale vedel rázne
zakročiť, keď bolo treba. Keď dal cisárov brat Valens upáliť
osemdesiat katolíckych kňazov, Martin sa vybral za cisárom
Valentiniánom, aby ho napomenul. Valentinián si ho potom
často volal ako poradcu na svoj dvor. Martin mal veľa zásluh aj
na obrátení mnohých pohanov, ktorých bolo v okolí Tours
veľmi veľa. Po zvyšok svojho života zostal skromným,
poníženým, spával na holej zemi. Zomrel 8.novembra 397.
Jeho telo pochovali 11.novembra na cintoríne za mestom
Tours. Na tom mieste teraz stojí veľký chrám, ktorý je mu
zasvätený.

