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6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Arcidiecézní fórum mládeže (Velehrad) 
 

Zpovídání v Ořechově, 7:00-7:25 hod. 

Mše sv. v Ořechově, 7:30 hod. – Za + Evžena Váňu, + rodiče 

Stodůlkovy, živou rodinu a za duše v očistci 

Mše sv. v Polešovicích, 9:00 hod. – Za farníky a mládež děkanátu 

Uh. Hradiště 

Zpovídání v Polešovicích, 10:20-10:40 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Františka a Marii 

Doležalovy, zetě Arnošta, dvoje prarodiče a duše v očistci  

Po  

13. 2. 

Jarní prázdniny 

PROSEBNÁ ADORAČNÍ POBOŽNOST ZA MÍR  

A ZA UKONČENÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ… 

farní kostel v Polešovicích, 16:30 - 16:55 hod. 
 

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

Bartošíka, živou a zemřelou rodinu Bartošíkovu a Míšovu 

Út 

14. 2. 

Jarní prázdniny 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Filomenu a Jana 

Náplavovy, živou a + rodinu a duše v očistci 

St 

15. 2. 

Jarní prázdniny 

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

Čt  

16. 2. 

Jarní prázdniny 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za + Anežku Šimíkovou (věnují 

přátelé ze Salajky) 

Pá  

17. 2. 

Jarní prázdniny 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za živé a zemřelé Orly 

So 

18. 2. 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Bohumila Verbíka, + 

švagra Jindřicha, dvoje + rodiče, dar zdraví pro celou rodinu; za duše 

v očistci 

Ne  

19. 2. 

 

 

 

 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sbírka „Haléř svatého Petra“ 
 

Zpovídání v Ořechově, 7:00-7:25 hod. 

Mše sv. v Ořechově, 7:30 hod. – Za + Fr. Mrkuse a + Fr. Latinu 

(věnují přátelé z ulice) 

Ne  

19. 2. 

 

 

Mše sv. v Polešovicích, 9:00 hod. – Za + rodiče Leopolda a Ludmilu 

Ketmanovy a živou a + rodinu 

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

Uh. Hradiště 
 

 Na Evropském setkání Taizé, které se konalo v lotyšském hlavním městě 

Riga, měla naše farnost svého zástupce; setkání se konalo na přelomu 

prosince 2016 a ledna 2017.  

 V sobotu 28. 1. proběhl na polešovské faře tradiční turnaj mládeže 

v kalču (ve stolním fotbálku). Soutěžilo mezi sebou 12 týmů z uhersko-

hradišťského děkanátu. První místo vyhráli mladí z naší farnosti! Putovní 

pohár se tak nyní nachází na polešovské faře.  

 Na Velehradě se o tomto víkendu koná Arcidiecézní fórum mládeže. 
Naše farnost zde má svou zástupkyni. Mladí hovoří mezi sebou a také 

s o. arcibiskupem Janem na téma „Evangelizace“. Cílem setkání je hledat 

a nalézt, jak hlásat Krista v podmínkách současné společnosti. 

 Jarní prázdniny jsou tu (13. – 17. 2.). Celkem 10 mladých a dětí z naší 

farnosti je odjíždí strávit do Rajnochovic, na křesťanské Táborové středisko 

Archa. 
 

Výčitky Božského Srdce Páně 

1. Krásný jsem – a málokdo mne miluje. 

2. Dobrý jsem – a kdo si ve mně libuje? 

3. Bohat jsem – kdo mých si žádá pokladů? 

4. Moudrý jsem – kdo chodí ke mně o radu? 

5. Mocný jsem – kdo hledá u mne podporu? 

6. Tvůrce jsem – proč spoléháš víc na tvory? 

7. Světlo jsem – vy v tmách si libujete! 

8. Věčný jsem – vy pro častnost se dřete! 

9. Pravda jsem a přece ke lži lnete. 

10. Svatý jsem – vy hříchu holdujete! 

11. Láska jsem – proč stále vzdorujete? 

12. Soudcem jsem, já soudit budu celý svět, chcete potom bázní přede mnou 

se chvět? 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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