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____________________________________________________ 

 

 Každá farnost našeho děkanátu si letos dělá svou farní pouť na 

Velehrad – ke Svaté bráně. Naše farnost má tuto možnost v neděli 7. 8. 

V tu neděli nebude mše sv. v 10:45 hod. v Polešovicích. Zvu Vás srdečně, 

abychom se vypravili na Velehrad – na mši sv. v 15:00 hod. – auty, na 

jízdních kolech, pěšky,… Pojďme získat plnomocné odpustky pro sebe či 

pro duše v očistci! 

 Kulturní rada Orla vypsala literární soutěž na téma „NEskutečný 

příběh“. Svoje příspěvky může poslat každý, ať už je členem Orla, či 

nikoliv. Soutěž je také vypsána pro všechny věkové kategorie. Minimální 

rozsah práce: A4 v MS Wordu, velikost písma 11. Je třeba uvést své jméno 

a příjmení, věk a adresu autora. Příspěvky zasílejte na adresu: kr@orel.cz – 

a to do 30. 9. 2016. 

 Víte-li o někom, kdo se pro svou nemoc či stáří nedostane do kostela na 

bohoslužby a ke svátosti smíření (ke svaté zpovědi), nabídněte mu, prosím, 

mou návštěvu! Rád je u nich doma navštívím, vyzpovídám a přinesu svaté 

přijímání! Děkuji. o. Petr 
 

 

Ne  

31. 7. 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
 

Mše sv. v Polešovicích, 9:00 hod. – Za zemřelou Jenovefu 

Macalíkovu, živou a zemřelou rodinu Macalíkovu a Kutálkovu a duše 

v očistci [slouží P. Josef Kuchař] 
 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu 

a Panně Marii za dožití 60 let života, dvoje + rodiče a dar zdraví pro 

celou rodinu [slouží P. Josef Kuchař] 
 

Po  

1. 8. 

Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve 

Návštěva o. Petra u nemocných – Vážany  

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 rodiče Jedličkovy, dva syny 

a duše v očistci; za rodiče Hanákovy, živou rodinu a za dar zdraví 

Út 

2. 8. 

− 

St 

3. 8. 

Návštěva o. Petra u nemocných – Polešovice (nemocní, jejichž 

příjmení začíná na počáteční písmeno A-Ná) 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Františka Bartošíka, 

manželku, dva syny, dceru a duše v očistci 

Čt  

4. 8. 

Památka sv. Jana Marie Vianneye 

Den modliteb za kněžská povolání 

Návštěva o. Petra u nemocných – Polešovice (nemocní, jejichž 

příjmení začíná na počáteční písmeno Ně-Ž) 

Adorace Krista v Ořechově, 17:00-17:55 hod. 

Zpovídání v Ořechově, 17:10-17:50 hod. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – úmysl bude doplněn později 

Pá  

5. 8. 
První pátek v měsíci 

Bohoslužba slova se sv. přijímáním: Vážany, 8:15 hod. 

Bohoslužba slova se sv. přijímáním: Ořechov, 8:45 hod. 

Návštěva o. Petra u nemocných – Ořechov 

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 rodiče Zerzánovy, dceru 

Vlastu, snachu Ludmilu a živou rodinu 

So 

6. 8. 
Svátek Proměnění Páně 

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 + rodiče Nevařilovy 

a Plevákovy, + syna a duše v očistci 

Ne  

7. 8. 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
 

Zpovídání v Ořechově, 7:00-7:25 hod. 

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

Mše sv. v Polešovicích, 9:00 hod. – Za Marii, Vladimíra 

a Stanislavu Pavlínkovy, rodiče Jordánovy, tetu Drahomíru 

Pavlínkovou a živou rodinu 

Křtiny: farní kostel, 10:15 hod. - Rozárka Zlámalová 
 

POUŤ NAŠÍ FARNOSTI KE SVATÉ BRÁNĚ – 

NA VELEHRAD… 

Mše sv. na Velehradě (v bazilice), 15:00 hod. 
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