
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

7. 8. 2016 
____________________________________________________ 

 

 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! Na pouť vypravujeme autobus – ten dá-li Pán vyjede ve 

14:00 hod. z Ořechova a bude zastavovat ve Vážanech + v Polešovicích 

(na autobusových zastávkách).  

 Ve farním kostele (vzadu, za lavicemi, do označené pokladničky), 

můžete dávat příspěvky na mši svatou a na kostel v souvislosti 

s plánovanou bohoslužbou „Za živé a + Marie z Polešovic“ (14. 8.).  

 P. Josef Kuchař, rodák z naší farnosti, letos slaví 30 let kněžství. Při té 

příležitosti nás srdečně zve na koncert do kostela v Ostrožské Nové Vsi – 

14. 8. 2016, 15:00 hod. Vystoupit mají: Ženský pěvecký sbor, schóla, 

Dětská cimbálovka (všichni z Vlachovic). 

 Kontakt na kněze - pokud by bylo potřeba zařídit pohřeb či někoho 

zaopatřit: P. Anton Kasan (farář v Boršicích u Buchlovic) - tel.: 

731 621 262. 

 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  

7. 8. 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
 

Zpovídání v Ořechově, 7:00-7:25 hod. 

Mše sv. v Ořechově, 7:30 hod. – Za + Josefa Běhůnka, 2 zetě, + 

rodiče a živou rodinu 

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. 

***** 
 

 

So 

13. 8. 

Mše sv. v Polešovicích, 16:00 hod. – Za živé a + vinohradnice 

a vinohradníky – mše sv. s nedělní platností [slouží P. Petr Dujka] • 

poté: „Zarážení hory“ 

Ne  

14. 8. 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
 

Mše sv. v Ořechově, 7:30 hod. – Za živé a + Marie z Ořechova 

Mše sv. v Polešovicích, 9:00 hod. – Za živé a + Marie z Polešovic 

Mše sv. ve Vážanech, 10:45 hod. – Za + rodiče Františka a Antonii 

Sojákovy, dvoje + rodiče a duše v očistci 

Křtiny: farní kostel, 12:00 hod. – Adam Ondřej Basovník  

[slouží P. Pavel Řičica OP] 

Po  

15. 8. 

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

Doporučený svátek – věřícím se doporučuje tohoto dne se zúčastnit 

mše svaté 

− 
 

 

 

***** 
 

 

Ne  

21. 8. 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sbírka na opravy v naší farnosti 
 

Zpovídání v Ořechově, 7:00-7:25 hod. 

Mše sv. v Ořechově, 7:30 hod. – Na poděkování Pánu Bohu 

a Panně Marii za dožití 80 let; s prosbou o další ochranu a pomoc 

Boží [slouží P. Radim Kuchař] 

Mše sv. v Polešovicích, 9:00 hod. – Za Petra a Emílii Tylovy, zetě 

Vítězslava, za Bernarda a Růženu Tomečkovy, za syna a snachu  

Zpovídání v Polešovicích, 10:20-10:40 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky a mládež děkanátu 

Uherské Hradiště 
 

Mše sv. ve Vážanech, 15:30 hod. – Za + Antonína Měšťánka, 

dvoje + rodiče a duše v očistci 
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