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Misijní neděle roku 2021… 

…se bude na celém světě slavit 24.října, avšak my tuto 
neděli u nás v kostele Nanebevzetí Panny Marie,  

oslavíme již 17.října od 10h při mši svaté,  
protože mnozí z vás právě na Misijní neděli budou mít 
prodloužené volno a my si moc přejeme, abychom tuto 

slavnost oslavili v co největším počtu   

 

Můžete se těšit na 
mši pro děti a mládež v doprovodu  

naší malé hudební skupinky,  
vesele vyzdobený kostel do barev všech kontinentů  

a také na Misijní jarmark s bazárkem  
pořádaný dětmi z našeho Misijního Klubka 

Budeme rádi, pokud nám třeba i vy donesete hračky, 
knížky či dětské oblečení do bazárku. 

Neprodané věci budou jako vždy putovat k řeholním 
sestřičkám do Prahy, které se starají o potřebné   

 
 

Kontakt pro předání věcí do Misijního bazárku: 604368378 

 

  

 

 

Když se jednou chystal Pán Ježíš na cestu, přiběhl k němu 
nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře, co 
musím dělat, abych mohl přijít do nebe?“ 

Pán Ježíš mu odpověděl: „Musíš poslouchat přikázání: 
Nezabiješ, nepokradeš, nebudeš lhát, nebudeš podvádět, 
poslouchej svého otce i matku!“ 

Ten člověk mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem 
odmalička zachovával.“ Pán Ježíš se na něho s láskou 
podíval a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co 
máš, a peníze rozdej chudým. Potom budeš mít poklad v 

nebi. Pak přijď a následuj mě.“ 

Ten člověk zesmutněl a 
zarmoucen odešel, protože měl 
mnoho majetku. Pán Ježíš se 
rozhlédl a řekl svým 
učedníkům: „Jak těžko vejdou 
do Božího království ti, kdo 
jsou bohatí. Spíš projde 
velbloud uchem jehly, než 
vejde bohatý do Božího 
království.“ 
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 MARIÁNEK 

týdeníček dětí farnosti 
Nanebevzetí Panny Marie v Kladně 
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NEDĚLNÍ TÉMA 

Byla jednou jedna straka. Byl to krásný, čilý a zvědavý 
ptáček. Létala po lese, přátelila se s ostatními zvířátky a byla 
šťastná. 

Jednoho dne však vlétla do komnaty 
zlého kouzelníka a spatřila tam třpytivý 
náhrdelník. Uchopila ho do zobáčku, ale 
nemohla s ním odletět, protože byl moc 
těžký. Tak s ním jenom poskakovala po 
místnosti. Najednou uslyšela, jak se blíží 
černokněžník. Chtěla utéct, ale 
náhrdelník jí tolik lákal, že se ho 
nedokázala zříct. Když kouzelník vkročil 
do komnaty, uviděl ji, jak zápolí s 
třpytivou cetkou. Jeho sluha se hned ptal: „Mám podat klec, 
abychom ji uvěznili?“ Černokněžník chvíli pozoroval straku 
a pak se ošklivě ušklíbl: „Klece nebude třeba. Ta už se na 
svobodu nedostane. Je okouzlena mým náhrdelníkem, a to 
ji už nikdy nedovolí vzlétnout.“ 

A tak straka žila v temné komnatě, sama, bez přátel a krásy 
světa. Jedné noci se však strhla bouře. Vítr zlámal vysoké 
temné stromy kolem hradu, a když se ráno roztáhly mraky, 
zasvítilo na obloze zářící slunce. Poté co straka spatřila jeho 
nádherný třpyt a jas, přestal ji náhrdelník zajímat. Roztáhla 

křídla a vydala se za sluníčkem. 
Vrátila se zpět ke šťastnému životu. 
Byla opět svobodná.  

Tím sluncem je pro nás milující pohled 
Pána Ježíše, kterým se dívá na 
každého z nás. Volá nás, abychom se 
nenechali spoutat různými věcmi, ale 
abychom naplno žili ve světě, který 
nám svěřil do péče. Kéž se nám to daří.  
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Ježíš, které jsi v chrámě nalezla 

V tomto tajemství si připomínáme, jak dvanáctiletý Ježíš putoval se svými 
rodiči do Jeruzaléma, ztratil se jim, a oni jej po třech dnech našli v chrámu, 

jak sedí s učiteli, poslouchá je a dává jim otázky 
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Ježíš, které jsi v chrámě obětovala 

V tomto tajemství si připomínáme, jak Josef s Marií přinesli Ježíše do 
chrámu, aby ho představili Bohu a přinesli za něj předepsanou oběť. 

Setkali se zde se Simeonem a prorokyní Annou 
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Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila 

V tomto tajemství si připomínáme jak se Ježíš narodil Marii v betlémské 
stáji. Jeho narození oznámili andělé pastýřům a ti se přišli společně 

s mudrci poklonit narozenému Ježíškovi. 
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Ježíš, se kterým jsi Alžbětu navštívila 

V tomto tajemství si připomínáme Mariinu návštěvu u její příbuzné 
Alžběty, která také čekala syna – Jana Křtitele. 

Alžběta nazvala Marii blahoslavenou a Maria jí odpověděla chvalozpěvem 
„Velebí má duše Hospodina“ 
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Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala 

V tomto tajemství si připomínáme návštěvu anděla Gabriela u Marie. 
Oznámil jí, že počne z Ducha svatého a porodí syna, který se bude 

jmenovat Ježíš a spasí všechny lidi. 

Lk 1,26-38 
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Komiks  
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Kvízy  

 

 

 
 

 

 

  

 

Str. 13 
 

  



Str. 12 
 

Radostný růženec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajemství  
Radostného růžence 
1. Ježíš, kterého jsi  z Ducha 
   svatého počala 
2. Ježíš, se kterým jsi Alžbětu 
    navštívila 
3. Ježíš, kterého jsi v Betlémě 
    porodila  
4. Ježíš, kterého jsi chrámě  
    obětovala 
5. Ježíš, kterého jsi v chrámě 
    nalezla 

Růženec zahrnuje tyto modlitby: 

 1  Věřím v Boha 
 2  Otče náš 
 3  Zdrávas, Maria 
 4  Sláva Otci 
 5  Desátek, který se skládá  
z modliteb:  
Otče náš a 10x Zdrávas Maria 

Závěrečná modlitba 
Oroduj za nás, Královno posvátného 

růžence, aby nám Kristus dal účast na 
svých zaslíbeních 

Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn 
nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstání 

získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, 
když v posvátném růženci blahoslavené 

Panny Mari o těchto tajemstvích rozjímáme, 
ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, 

co slibují. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen 

Na následujících stránkách  
jsme pro vás děti připravili  
kartičky k modlitbě  
Radostného růžence. 

Můžete si je vystřihnout, 
vybarvit a slepit k sobě jako 
modlitební knížečku 😊  

V příštím čísle najdete další 
tajemství Růžence 
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Říjen – měsíc růžence  

V říjnu slavíme svátek Panny Marie Růžencové – 7.10., a proto říkáme 
tomuto měsíci – Měsíc růžence 

Svátek Panny Marie růžencové zavedl papež Řehoř XIII. na počest 
vítězství spojených armád nad Turky v námořní bitvě u Lepanta v roce 
1571. Toto vítězství se připisovalo tomu, že byl právě v době bitvy 
odříkáván růženec. 

Modlitba růžence se objevuje již ve středověku a vyvinula se z 
původních 
modliteb žalmů. 
Ke všem 150 
žalmům se 
později přidávala 
tajemství ze 
života Ježíše 
Krista. Protože 
ale všichni 
řeholníci neuměli 
číst, začalo se 
místo 150 žalmů 
modlit 150 
„otčenášů“ a 
„zdrávasů“ (asi v 
10.století). Tato 
modlitba se 
prokládala 
chválou 
Nejsvětější 

Trojice. Ještě později se počet tajemství ustálil na patnácti. Patnáct 
tajemství, při každém tajemství se modlí 10 „zdrávasů“, což dohromady 
dává 150, a to odpovídá právě počtu žalmů. 

Modlitba růžence, jako meditace nad jednotlivými tajemstvími, se 
ustálila v 16.století. Na jednotlivá tajemství se začalo také pohlížet očima 
Panny Marie, a proto se bere modlitba růžence jako modlitba k Panně 
Marii. Zásluhu na rozšíření modlitby růžence má především svatý 
Dominik a cisterciáci a dominikáni. K původním patnácti tajemstvím 
růžence radostného, bolestného a slavného pak svatý otec Jan Pavel II. 
ustanovil ještě pět tajemství růžence světla. 

 

V modlitbě růžence se obracíme 
k Panně Marii, aby nás přiváděla 

blíž k svému synu Ježíši, abychom 
ho poznávali a stále více milovali 
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