
 

 

NA SVATÉHO MARTINA... 

Ukusovala jsem ze svého měkkého rohlíčku s mákem. Už mi bylo jasné, co maminka celé 

odpoledne v kuchyni vyráběla. Prozradila nám, že to jsou svatomartinské rohlíky a že se prý 

vždycky na tento den pekly. 

"To je tedy prima zvyk," řekl Jenda a pochutnával si na svém rohlíku. Vítr fičel a jen tak tak 

se nám podařilo rozsvítit všechny lampiony. 

Tatínek si také pochvaloval rohlíky, ale trochu si posteskl, že by neuškodila ani 

svatomartinská husa, která se kdysi při té příležitosti pekla... když už jsme prý u těch tradic! 

Dodal také, že se není co divit, že je taková zima. Vždyť ne nadarmo se říká, že má svatý 

Martin přijet na bílém koni! 

"Na jakém bílém koni?" ptali jsme se tatínka jeden přes druhého. Ten se usmál a navrhl: "Víte 

co, děti, abychom tu nezmrzli, vyrazíme radši na cestu. A já vám budu vyprávět, jak to s tím 

Martinem a jeho koněm bylo." 

A tak jsme šli a tatínek se pustil do vyprávění: 





 

 

RECEPT NA SVATOMARTINSKÉ ROHLÍČKY: 

Co potřebujeme? 

• 300 g  polohrubé mouky 



• 20 g    droždí 

• 1         vejce 

• 100 g  másla 

• 100 g  moučkového cukru 

• 2 dcl    mléka 

• nádivka (mák s rozinkami, popř. tvaroh, povidla, jablečná povidla...) 

Pracovní postup: 

Vše umícháme v hustší těsto a necháme vykynout. Z těsta potom vyválíme placku a nakrájíme 

ji na trojúhelníky. Potřeme je rozpuštěným máslem a lžičkou dáme doprostřed nádivku. 

Trojúhelníčky svineme do tvaru rohlíčků (od delší strany ke špičce), dáme na vymaštěný 

plech nebo na plech vyložený papírem na pečení, a necháme vykynout. Poté je potřeme 

vejcem a upečeme. 

 

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 půjdou 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. 

Modlitba převzata se svolením z knihy 

Anselma Grüna: Moje modlitební kniha, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Moje-modlitebni-kniha_101672.html


 

 

 



 



 

 



 

 


