
 
                  

     

2.  neděle  HODY VE VÁŽANECH 
5. středa  ŽEHNÁNÍ ŠKOLÁKŮM 
8. sobota  Svátek narození Panny Marie 
12. středa  Jména Panny Marie 
14.  pátek  Svátek Povýšení Svatého Kříže 
15. sobota  Panna Maria Bolestná 
28. pátek  Slavnost svatého Václava 
   SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE 
29. sobota  Svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a 

Rafaela 
 

 

2. úterý  Svatí andělé strážní 
7. neděle  Panna Maria Růžencová 
21. neděle  MŠE SVATÁ VE VÁŽANECH 
   Misijní neděle 

 
 

 

1. čtvrtek  Slavnost Všech svatých 
2. pátek  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
4. neděle  DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST 
17. sobota  TRADIČNÍ “-IÁDA” NA SÝPCE 
25.  neděle  Slavnost Ježíše Krista Krále 
 

 

 

MODLITBY MATEK 
Pondělí 10:00 na faře 

Pátek 20:00 u Povolných 

MODLITBY OTCŮ Neděle 20:00 na faře 

ČTENÍ BIBLE Neděle 
Letní čas 19:00 

Zimní čas 18:00 

na faře 
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Děti, 5. září, třetí školní den, nesundávejte po škole 
aktovky! Přijďte s nimi na 17h do kostela, kde vám 
při mši svaté o. Josef požehná, abyste s Boží pomocí 
celý školní rok hravě zvládli! 
 

 

Zveme Vás na tradiční Svatováclavské odpoledne v pátek 
28. září ve 14:30.  
Přijďte prožít sváteční odpoledne v klidu a pohodě na farní 
zahradě, u skleničky burčáku či moštu 
ochutnat i nějakou tu baštu. Můžete se 
zúčastnit soutěže "O nejlepší kenické 
okurky", stačí přinést aspoň jednu sklenici 
naložených okurek. Děti budou soutěžit o 
nejhezčí zvířátko či panáčka z kaštanů nebo 
jiných přírodnin. Mohou je vyrobit doma a 
přinést nebo je vytvořit až na místě. Vstupné 
i občerstvení za dobrovolný příspěvek, který 
bude použit na dobročinný účel. Těšíme se, 
že přijdete oslavit našeho národního patrona 
svatého Václava. 
 

Říjen je měsíc Panny Marie Růžencové, proto jsme vybízeni, abychom 
se zvlášť v tomto měsíci více upnuli právě na modlitbu růžence. Aktivity 
v našem kostele budou zaměřeny na prohloubení a možná 
znovuobjevení krásy této modlitby. Bližší informace o plánovaných 
akcích naleznete na webových stránkách farnosti, na nástěnkách 
a v ohláškách.  
Těšíme se na společnou cestu 
růžencovým dobrodružstvím…   
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Po roční 
odmlce si 
letos snad 
zase 
budeme 
moci ve sváteční den 17. listopadu přijít na sýpku u kostela zahrát 
společenské hry. Tentokrát trochu netradičně. 
Zkusme my starší zavzpomínat, co že jsme to hrávali jako malí a zahrát 
si tyto hry společně s našimi dětmi a vnoučaty. Možná zjistíme, že se 
hrátky různých generací až tak moc neliší, možná je to všechno úplně 
jinak. Kdo ví. Přijďme se přesvědčit. 
Chceme vás proto všechny poprosit, jestli byste zkusili doma najít staré 
hry a hračky, s kterými by bylo možno si pohrát, a laskavě je zapůjčili. 
A když už budete hledat, možná najdete i nějaké další staré věci, které 
jste kdysi používali v domácnosti, při sportu, při odpočinku, při dovolené 
a dalších činnostech. Pokud se podaří nějaké takové věci sehnat, 
vytvoříme z nich malou výstavu a zavzpomínáme na “staré, dobré časy”.  
 
Jestli něco, co byste mohli a chtěli zapůjčit, najdete, kontaktujte někoho 
od Hartlů nebo Hauptů a domluvíte se, co dál. Nebo tyto věci přineste 
do poloviny listopadu na sýpku při své cestě do kostela. 
Těšíme se na spoustu zajímavých věcí a na každého návštěvníka, který 
si je přijde prohlédnout.  

 

 

 

 

 

 

Dospěláci, tady máte 
inspiraci, co na retroiádu na 
svých půdách hledat a děti, 
pro vás je to omalovánka – 
ať se obrázky barvičkami 

rozzáří. 
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 Kuba přišel do obchodu nakupovat. 
„Máte sardinky?” - „Chceš španělské, francouzské nebo anglické?” 
„Mně je to jedno, já se s nimi bavit nebudu!” 
 

„Pane učiteli, má had ocas?” - „Jenom ocas.“ 
 

„Zase pětka!” zlobí se otec na syna. „Asi jsi nerozuměl otázce, kterou ti 
pan učitel položil.” - „Já jsem otázce rozuměl, ale učitel nepochopil 
mou odpověď.” 
 

Život studentů na vysoké škole: 
První: „Kolik je hodin?” 
Druhý: „Středa” 
Třetí: „A zimní nebo letní semestr?”  
 

Dva tatínci se sejdou před školou. „Vyřešil jsi za kluka ten včerejší úkol 
z matiky?” „Tak dalo mi to zabrat, ale nakonec jo, proč?” „Nemohl bych 
to od tebe opsat?” 
 

Brání se Pepíček: „Ale paní učitelko, vždyť jsem ten trojúhelník 
ABCD narýsoval správně!” 
 

„Kam půjdeš, až vyjdeš ze školy?” ptá se učitel v deváté třídě. 
„Na autobus.” 
 

Učitel: „Studente, doufám, že už vás nikdy neuvidím opisovat.” 
Student: „Taky doufám…” 
 

Počítá učitelka na začátku školního roku prvňáčkům: „Jestliže, děti, 
pocítíte potřebu jít na záchod, jen směle zvedněte ruku.” 
Karlík nedůvěřivě poznamenal: „A vy myslíte, že to pomůže?” 
 

Ze školního rozhlasu se ozvalo: „Pozor, pozor! Jedna, dvě 
tři, čtyři, pět… Ve kterých třídách toto zkušební hlášení 
neslyší, ať pošlou jednoho žáka do ředitelny! Konec hlášení.” 
 

„Tak nám Havelko, řekni, jakou rozlohu má Francie?” „Moment, 
prosím.” Paní učitelka chvíli čeká a pak netrpělivě zvýší hlas: „Tak jak 
dlouho mám čekat?” „Už to mám, paní učitelko. Francie má 4,7 cm na 
délku a 9,1 cm na šířku.” „Jak jsi na to přišel?” „Změřil jsem si to v 
atlasu.” 
 

V hodině zeměpisu. „Tak nám Jeníku ukaž na mapě, kde 
je severní Amerika.” „Prosím tady.” „A kdo ji objevil?” 
„Já sám, čestné slovo - nikdo mi nenapověděl.” 


