
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

9. 10. 2016 
 

 

 

Ne  

9. 10. 

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA  

(9. 10. 1735 – 9. 10. 2016) 

− HODY V POLEŠOVICÍCH 

Bohoslovci z bratislavského kněžského semináře v naší farnosti 
 

Mše sv. v Polešovicích, 8:00 hod. – Za mládence a panny 

z Polešovic 

Mše sv. v Ořechově, 9:30 hod. – Za + Františka a Terezii 

Janíkovy, jejich + rodiče a sourozence a duše v očistci 

Mše sv. ve Vážanech, 9:30 hod. – Za + Marii Verbíkovou, + syna, 

dvoje rodiče a duše v očistci 

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

Uherské Hradiště 
 

Po  

10. 10. 
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 + Barunku Halodovou k 1. 

výročí úmrtí a duše v očistci  

Út 

11. 10. 

− 

St 

12. 10. 

Návštěva o. Petra u nemocných - Ořechov 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Stanislava Náplavu, 

živou a + rodinu a za duše v očistci 

Čt  

13. 10. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + rodiče Sylvestra a Josefu 

Fábíkovy a 3 syny 

Pá  

14. 10. 

Návštěva o. Petra u nemocných - Vážany 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za Antonína Zapletala, 

Ludmilu a Jana Dvouleté, živou a zemřelou rodinu  

So 

15. 10. 

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 

Ministrantská schůzka: fara, 8:30-10:00 hod. 

Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Františka Trlidu, 2 

manželky, živou a + rodinu a duše v očistci 

Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (děkanáty Kroměříž 

a Holešov) – Velehrad: bazilika, 15:00 hod. 

Ne  

16. 10. 

29. 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 + Františka Simíka, + 

Metodějku Kutálkovou, živou rodinu a duše v očistci 

Mše sv. v Polešovicích, 9:00 hod. – Za zemřelou Marii a Františka 

Zajícovy, rodiče a živou a + rodinu 

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

Uherské Hradiště 
 

Křtiny při mši sv. - [Pavelovi] 

Křtiny – 12:00 hod. – Gerard Michna 
 

 Na farním kostele sv. Petra a Pavla v Polešovicích byla dokončena 

oprava římsy (na západní stěně kostela). Oprava nás stála celkem 

66.773 Kč. Konkrétně:  

faktura za stavbu + půjčení lešení 41.745 Kč (firma MSO servis s. r. o.),  

faktura za zasíťování proti holubům 5.543 Kč (DEREK – Kaluža s. r. o.), 

faktura za práce + materiál 19.485 Kč (Městys Polešovice).  

Všechny faktury jsou již zaplaceny z našeho farního účtu. Velké díky za 

Vaše finanční dary! 

 Ohlášky před církevním sňatkem: Dá-li Pán, 19. 11. 2016 budou 

v Polešovicích, ve farním kostele, oddáni: Ondřej Sychrovský (trvalé 

bydliště: Praha 10, Stavební 1563) a Petra Měšťánková (Polešovice 697).  

 Stále sháníme další dobrovolníky na úklid farního kostela. Na ty, kteří 

nyní uklízí kostel, vychází služba 1x/ 3 měsíce. Úklid se koná vždy po 

páteční mši svaté (cca od 17:45 hod.) a trvá 60 minut. Prosím, 

popřemýšlejte, zda byste našli 60 minut během 3 měsíců pro náš kostel. 

Případní zájemci, hlaste se u paní Šottlové (Květinářství Polešovice), nebo 

u o. Petra. Díky! 

 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 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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