
MARIÁNEK 

týdeníček dětí farnosti 
Nanebevzetí Panny Marie v Kladně 

 

 

 

 

 

 

  

Pokračování uvnitř… 
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Jednou mluvil Pán Ježíš s velekněžími.  
Zeptal se jich: „Co si myslíte o tomto případu: 
Jeden člověk měl dva syny.  
Jednou přišel k prvnímu a řekl mu: „Synu, jdi 
dnes pracovat na vinici.“  
Ale syn mu odpověděl: „Mně se nechce.“  
Pak mu to ale bylo líto a šel přece jen pracovat. 
Pak šel otec za druhým synem a také ho poslal 
pracovat.  
Druhý syn otci slíbil, že hned půjde, ale nešel. 
Který z těch synů udělal to, co po něm otec 
chtěl?“  
Velekněží odpověděli: „Ten první.“  
 
Víš, kdy má maminka nebo tatínek narozeniny nebo 
svátek? A co uděláš, aby měli radost a poznali, že je 
máš rád?  
Dáš jim třeba kytičku, namaluješ jim přání nebo 
obrázek... a to stačí? 
Obejmeš je a řekneš jim, jak je máš rád a už si 
můžeš dělat co chceš? 
Pomůžeš jim, poslechneš když je potřeba, budeš si s 
nimi povídat, budete spolu? Ano 

Bůh je náš milující tatínek.  
Kdy má narozeniny Ježíš? Ano, na Vánoce.  
Stačí když s ním Vánoce oslavím? Ne?  
Tak přijdu ještě v neděli do kostela.  
Stačí? Ne, stejně jako u každého, koho mám rád. 
Udělám všechno, co vím, že mu udělá radost, 
poslechnu ho, budu si s ním v modlitbě povídat, 
budeme spolu. Věnovat svůj čas je ten nejkrásnější 
dárek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  



Chtěli byste něco hezkého namalovat, napsat či zaslat kvíz do Mariánka?  

Posílejte na marianek.kladno@gmail.com 

Každým rokem 28. září slavíme 
svátek sv. Václava 

 
Narodil se kolem roku 
905 ve Stochově 
 
Křesťanem byl 
vychováván svojí 
babičkou sv.Ludmilou. 
Znal latinský  
i staroslověnský 
obřad. Stavěl chrámy, 
staral se o chudé, 
vykupoval otroky, do 
soudnictví zaváděl 
křesťanskou morálku. 
Intriky nespokojených 
vladyků dohnaly jeho 
bratra Boleslava k 
vraždě. 
 
+ byl zavražděn  
28. září 929  
ve Staré Boleslavi  

 

 

TIPY na nedělní výlet: 
Kostel sv.Václava  
ve Stochově z roku 1316, jedná se o památku chráněnou státem 
Před tímto kostelem roste tisíciletý Svatováclavský dub, který je opředem 
pověstí o zasazení v době, kdy se narodil právě Sv. Václav 

Náš světec 


