
 
                        



 
       2 

neděle 8:30 

    
 středa 17:00 (se zaměřením na 

děti a jejich rodiče) 
 pátek 18:00 

 

MODLITBY MATEK 
Pondělí 10:00 na faře 

Čtvrtek 19:30 u Povolných 

MODLITBY OTCŮ Neděle 20:00 na faře 

ČTENÍ BIBLE Neděle 19:00 na faře 

SVATÁ HODINKA 

Každý čtvrtek 
před prvním 
pátkem 
v 18:00-19:00 

1. 9., 6. 10., 3. 11. 
- 1. 9. po mši sv., tj. od 
18:30 

KATECHEZE PRO 
PŘEDŠKOLÁKY 

Každé druhé 
pondělí v měsíci 

Vede Daniela Ošlejšková 

 začne v prvním říjnovém týdnu. 

Pro domluvu konkrétních časů výuky vás kontaktují vyučující: 
1. – 2. třída Jitka Muchová 
3. – 4. třída Daniela Ošlejšková 
5. – 6. třída o. Sylwester jurczak 
7. – 9. třída Blanka Ševčíková 

– v novém školním roce se pokusíme založit 

kapelu, která by se časem měla ujmout hudebního doprovodu na 
dětských mších. 
Bude se skládat ze všech školou povinných dětí (1. – 9. třída), které 
ovládají nebo se začínají učit na jakýkoliv hudební nástroj. Dále pak 
budeme potřebovat šikovné zájemce o hru na rytmické a doplňkové 
nástroje (dřívka, vejce, triangl, jumbe-bubínek, cajon,…). Všechny 
zájemce zve ke společnému hraní Petra Hartlová.

POZOR! Na začátku září 
bude mše svatá 
ve čtvrtek 1. září v 18:00. 
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1.  čtvrtek  MŠE SV. S ŽEHNÁNÍM 
    ŠKOLÁKŮM 
3. sobota  Poutní zájezd k Bráně Božího 

milosrdenství 
do Žďáru n. Sázavou 

4. neděle  Hody ve Vážanech,  mše sv. v 10:00 
8. čtvrtek  Svátek Narození Panny Marie 
12. pondělí Jména Panny Marie 
14. středa  Svátek Povýšení svatého Kříže 
15. čtvrtek  Panny Marie Bolestné 
28. středa  Slavnost svatého Václava 
                      SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE 
29. čtvrtek  Svatých archandělů Michaela, 

Gabriela a Rafaela 
 
 

 

7. pátek  Panny Marie Růžencové  
15. sobota  RŮŽENCOVÉ ROZJÍMÁNÍ 
23. neděle  MŠE SV. VE VÁŽANECH v 10:00 

 

1. úterý  Slavnost Všech svatých 
2. středa  Vzpomínka na všechny 

věrné zemřelé 
6. neděle  DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST 

v 15:00 
17. čtvrtek  TRADIČNÍ “-IÁDA” PRO DĚTI NA SÝPCE 
20. neděle  Slavnost Ježíše Krista Krále - zakončení Roku 

milosrdenství 
27. neděle  1. neděle adventní, ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH 

VĚNCŮ 
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Školáci, školáčci i předškoláčci, 1. září je důležitý 
den! Po prázdninách znovu začne školní rok. 
Přijďte si vyprosit Boží požehnání, abyste celý rok 
prožili v síle Ducha svatého, v přátelství s kamarády i učitely. Aktovky 
a batůžky s sebou! 
 

Končí prázdniny, překulí se měsíc září a na jeho 
konci máme svátek patrona české země svatého 
Václava. Už po několikáté nabízíme možnost 
prožít tento volný den jiným způsobem než 
vybíráním brambor, sklízením řepy nebo trháním 
jablek. Poněkud svátečněji nebo ještě lépe slavnostněji, tak jak si to 
tento náš světec zaslouží. 
Ráno účastí na mši svaté, při které poděkujeme za svatého Václava 
i za letošní úrodu. Po ní si už tradičně můžeme za libovolný příspěvek 
odnést láhev moštu z jablek z farské zahrady. A odpoledne se zúčastnit 
také už tradičního Svatováclavského odpoledne, tentokrát 
s podtitulkem Od Václava po Karla (a dále až po kadlátky).  
Jak už název napovídá, možná zabrousíme trošku do historie a hlavně 
si budeme letos pochutnávat, kromě už obvyklého burčáku a moštu, 
na dobrotách z kadlátek (švestek). 
Je to výzva pro všechny kuchařky a hospodyňky (samozřejmě 
i mužského rodu), aby přemýšlely(i), čím nás překvapí. Už teď se těšíme 
na ochutnávku sladkých domácích trnek (povidel), různé kadlátkové 
buchty a možná i na koláčky s kadlátkama a makem.  
A jestli se vybere nějaká korunka, pošleme ji Joyce 
do Afriky.  Samozřejmě i s těmi, co se vyberou za mošt ráno po mši 
svaté před kostelem. Ať má taky radost. 

Tak za měsíc na oslavě svatého Václava!!! 

O dalších akcích, které nás v podzimním čase čekají, budeme včas 
informovat. Pastorační rada a všichni aktivní organizátoři všelikých 

farních akcí prosí, abyste věnovali pozornost  před 

kostelem a webovým stránkám farnosti, kde bývají důležité 
informace zveřejněny. 

 


