
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

26. 6. 2016 
____________________________________________________ 

 

 Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově (setkání mladých 

s papežem v Polsku). Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít 

jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví 

a s papežem. Obracíme se zvláště na Vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto 

pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na 

webu: krakov2016.signaly.cz . Organizátoři žádají o přihlášení do konce 

června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace. 

 Charita Uh. Hradiště zve na mši svatou ve středu 29. 6. v 16:00 hod. – 
kostel Zvěstování Panny Marie v Uh. Hradišti (Františkánská ulice). Mše 

svatá má být sloužena za opatrované a doopatrované uživatele služeb, 

zaměstnance a jejich rodiny a dobrovolníky. 

 DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN A ZA NOVÁ KNĚŽSKÁ 

POVOLÁNÍ… dá-li Pán, v sobotu 9. 7. nás čeká tradiční prosebná pouť. 

Místo konání: Velehrad, bazilika. Program… 15:00 hod. – růženec, 16:00 

hod. – adorace, 17:00 hod. – mše sv. Přijďme prosit za obnovu našich 

rodin a za nové kněze! Na tuto pouť nezajišťujeme žádný autobus (doprava 

po vlastní ose). 

 FARNÍ POUŤ NA SV. ANTONÍNEK… dá-li Pán, v neděli 17. 7. nás 

čeká tradiční pouť na Sv. Antonínek u Blatnice. Program… 15:00 hod. –

mše sv., křížová cesta. Na tuto pouť zajišťujeme autobus (odjezd ve 14:00 

hod. z Ořechova, se zastávkami ve Vážanech a v Polešovicích). 

 Všechny Vás srdečně pozdravuje P. Stanislav Jordán, rodák 
z Polešovic. P. Stanislav v těchto dnech oslavil 79. narozeniny. Jako kněz 

slouží ve farnosti Bystřice pod Hostýnem. 

 Díky ženám, které ve středu provedly velký úklid v ořechovské kapli! 
 

 

Ne  

26. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ • Sbírka na opravy v naší farnosti 
 

Mše sv. v Ořechově, 7:30 hod. – Za + Ludmilu a Štěpána Šimíkovy, 

dceru Ludmilu, vnuka Stanislava a duše v očistci 

Mše sv. v Polešovicích, 9:00 hod. – Za + rodiče Lanšperkovy, syna 

Antonína, živou rodinu a za dar zdraví 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky a mládež děkanátu  
 

ZPOVÍDÁNÍ PŘED 1. PÁTKEM V MĚSÍCI… 

- farní kostel, 16:00-17:00 hod. – zpovídají: P. Anton Kasan  

Ne 

26. 6. 

a P. Petr Souček 

Po  

27. 6. 
PROSEBNÁ ADORAČNÍ POBOŽNOST ZA MÍR  

A ZA UKONČENÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ… 

farní kostel v Polešovicích, 17:30 - 17:55 hod. 
 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Jana Šoustka, živou  

a zemřelou rodinu Marečkovu a Šoustkovu 

Setkání Ekonomické rady farnosti: fara, 19:30 hod. 

Út 

28. 6. 

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 

− 

St 

29. 6. 
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů 

Doporučený svátek – věřícím se doporučuje tohoto dne se účastnit 

mše svaté 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Antonína a Zdenu Tylovy, 

živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci 

Čt  

30. 6. 
Svátek Výročí posvěcení katedrály (885 let) 

Den modliteb za kněžská povolání 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za klepače z Ořechova 

Pá  

1. 7. 

První pátek v měsíci • Návštěva o. Petra u nemocných – Vážany 

Bohoslužba slova se sv. přijímáním: kaple v Ořechově, 8:30 hod. 

Bohoslužba slova se sv. přijímáním: kaple ve Vážanech, 8:50 hod. 
 

Adorace Krista v Polešovicích, 16:00-16:55 hod. 

Zpovídání v Polešovicích, 16:10-16:50 hod. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za zemřelého Vladimíra 

Grossmanna, manželku Ludmilu, syna, snachu a živou rodinu  

Farní táborák: farní zahrada, 18:00 hod. (občerstvení zajištěno) 

So 

2. 7. 

Primice – P. Jiří Luňák: Ořechov, fotbalové hřiště, 10:00 hod. 

− 

Ne  

3. 7. 

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů 

Polešovice – patrocinium (svátek patronů kostela) 

Mše sv. v Ořechově, 7:30 hod. – úmysl bude doplněn později 

Mše sv. v Polešovicích, 9:00 hod. – Za zemřelého Antonína Vašinu, 

dvoje rodiče, zetě; za zemřelé rodiče Tománkovy a za dar zdraví 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky a mládež děkanátu  
 

Adorace Krista ve Vážanech, 17:00-17:55 hod. 

Zpovídání ve Vážanech, 17:10-17:50 hod. 

Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za účastníky májových 

pobožností a poutníky ze Sv. Hostýna 



 


