
MARIÁNEK 

týdeníček dětí farnosti 
Nanebevzetí Panny Marie v Kladně 
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Když mluvil Pán Ježíš s velekněžímí, pověděl jim 
tento příběh: „Byl jeden hospodář, a ten vysázel 
vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a 
vystavěl strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal 
se na cesty. 
Když se přiblížilo vinobraní, poslal vinařům své 
služebníky, aby vyzvedli úrodu. Ale vinaři 
služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, 
třetího ukamenovali. 
Hospodář poslal jiné služebníky a to ještě více než 
poprvé, ale vinaři s nimi naložili stejně. 
Naposled jim poslal svého syna. Myslel si: „Na mého 
syna budou mít ohled. Tomu nic neudělají.“ 
Když však vinaři uviděli syna, řekli si: „To je 
hospodářův syn. On po otci všechno zdědí. Pojďme, 
zabijme ho a dědictví bude naše!“ 
Popadli ho tedy, vyhnali ven z vinice a zabili.  
 
Až přijde hospodář, kterému vinice patří, co s těmi 
vinaři udělá? 
 
Vělekněží Pánu Ježíši odpověděli: „Krutě ty zlosyny 
potrestá. Pak pronajme vinici jiným vinařům, kteří 
mu tu úrodu budou odvádět. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Posílejte na marianek.kladno@gmail.com 

Každým rokem 29. září slavíme 
svátek sv. Michaela Archanděla 

Michael je nazýván mnoha jmény, která 
ukazují, jak byl vždy u lidí 
oblíbený. Je nazýván věrným 
průvodcem duše, utěšitelem 
smutných lidí, prostředníkem mezi 
Bohem a člověkem a dokonce 
ochráncem všech lidí. A protože je 
silný a mocný, je pokládán za 
nepřemožitelného hrdinu a 
nebeského rytíře. On je ten, který 
zvítězil nad ďáblem. Bojoval s 
odpůrcem Boha veliký boj, až jej 
svrhl na zem. Mnohé staré obrazy 
zachycují archanděla Michaela 
právě v této situaci.  
Jiná legenda vypráví, že nás po 
naší smrti tento anděl uvítá v ráji. 

 
Michaelovi je zasvěceno bezpočet 

kostelů a kaplí, často jde o kostely a kaple stojící na kopcích či v 
horách.  

Nejslavnějším z nich je poutní místo Mont-Saint-Michel, Hora 
Sv. Michala, na atlantickém pobřeží ve Francii. 
 

 

 

TIP na nedělní výlet: 
Kostel sv.Michaela archanděla ve Skryjích. První zpráva o kostele sv. Michaela 
Archanděla ve Skryjích pochází z roku 1350. Za třicetileté války byl zničen a vypálen 
švédskými vojsky. Teprve v roce 1696 ho nechal opravit hrabě z Valdštejna, nový majitel 
křivoklátského panství. Postavil novou zvonici, která byla dosud dřevěná, a v roce 1712 
vybudoval od základu novou stavbu. Další opravy skryjský kostel dočkal roku 1839. 
Motivem hlavního oltáře je sv. Michael Archanděl od Josefa Hellicha z let 1854-55. 

Náš světec 


