
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

11. 9. 2016 
____________________________________________________ 

 

 

Ne  

11. 9. 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
 

Zpovídání v Ořechově, 7:00-7:25 hod. 

Mše sv. v Ořechově, 7:30 hod. – Za farníky a mládež děkanátu  

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

Zpovídání v Polešovicích, 10:20-10:40 hod. 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za živou a zemřelou rodinu 

a za další pomoc a ochranu 

Po  

12. 9. 
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 Ketmanovy 

a Orálkovy a duše v očistci 

Út 

13. 9. 

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

−  

St 

14. 9. 
Svátek Povýšení svatého Kříže 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Marii a Miroslava 

Brhlovy, vnučku Stáňu, dvoje + rodiče, sourozence a živou rodinu  

Čt  

15. 9. 

Památka Panny Marie Bolestné 

Návštěva o. Petra u nemocných - Ořechov 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Josefa Pokoráka a rodiče 

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

Pá  

16. 9. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za zesnulého Václava Trlidu 

k 1. výročí, manželku Ludmilu, vnučku Alenku, živou a zesnulou 

rodinu Trlidovu a Hanáčkovu 

So 

17. 9. 

Památka sv. Ludmily, mučednice 

− 

Ne  

18. 9. 

 

 

 

 

 

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

Zpovídání v Ořechově, 7:00-7:25 hod. 

Mše sv. v Ořechově, 7:30 hod. – Za živé a + Ludmily a Václavy 

z Ořechova 

Mše sv. v Polešovicích, 9:00 hod. – Za Josefu Horákovu, manžela, 

syna Františka a duše v očistci  

Ne  

18. 9. 

Zpovídání v Polešovicích, 10:20-10:40 hod. 

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

Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za živé a + Ludmily 
 

 

 Petice proti novele zákona o registrovaném partnerství: My, občané 

České republiky svým podpisem stvrzujeme, že žádáme zákonodárce této 

země, aby odmítli připravovanou novelu zákona o registrovaném 

partnerství, která by umožnila registrovaným párům osvojit si dítě svého 

protějšku, pokud je v rodném listu dítěte uveden pouze jeden rodič, 

případně pokud jeho druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas s osvojením 

dítěte. Jsme přesvědčeni, že odůvodnění přijetí novely není založeno na 

pravdě. Touto peticí zaujímáme odmítavý postoj proti LGBT homosexuální 

lobby, která má za cíl postupnými kroky změnit definici manželství, 

odstranit v rámci genderové ideologie pojem „otec“ a „matka“ a usiluje 

o propagaci obscénních a exhibicionistických pochodů PRIDE (tzv. 

pochody „hrdosti“). Za peticí stojí paní Ing. Pavlína Nytrová, poslankyně 

Parlamentu ČR. Petici podporuje také o. arcibiskup Jan Graubner. Petici 

můžete podepsat ve farním kostele + v kaplích (vzadu, na stolcích). 

Můžete si také vzít petiční arch domů, obejít své známé, vybídnout je 

k podpisu petice a řádně vyplněné petiční archy vrátit zpět do kostela či do 

kaplí. Více o petici: www.petice-adopce.cz 

 Arcibiskupství olomoucké přijme do pracovního poměru pracovníka 

na obsazení místa pracovník (pracovnice) stavebního a investičního 

oddělení. Požadavky: SŠ nebo VŠ stavebního směru, 10 let praxe ve 

stavebnictví, znalost Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, 

práce na PC (MS Word, MS Excel, Pohoda), orientace v církevním 

prostředí, řidičský průkaz skupiny B, trestní bezúhonnost. Místo výkonu 

práce /pracoviště/: Olomouc. Nástup možný 12/2016. Přihlášky do 30/9. 

Bližní info - tel.: 733 741 297 (ing. Látal). 

 Pouť Policie ČR: ve čtvrtek 6. 10., v Olomouci, v chrámu sv. Michala. 

Mši sv. v 16:00 hod. slouží o. arcibiskup Jan Graubner. Pořádá Křesťanská 

policejní asociace. 

 ZMĚNA časů výuky náboženství na ZŠ Ořechov: 

1. - 2. třída:  Středa  13:30-14:15 hod. učí P. Petr Souček 

3. - 5. třída:  Středa  14:20-15:05 hod. učí P. Petr Souček 
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