
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

3. 9. 2017 
 

Ne  
3. 9. 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
Mše sv. ve Vážanech, 9:00 hod. – Za + Marii Šoustkovou, dvoje + 
rodiče a za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za rodiče Filípkovy a 
Horákovy 
ANDĚLÍČKOVA POUŤ V OŘECHOVĚ, 14:00 hod. – Za padlé a 
vězněné vojíny z Ořechova. Po mši svaté požehnáme obnovený kříž 
na konci Ořechova u farního lesa. Za jeho obnovení se chci 
poděkovat vedení Ořechova. Po modlitbách u kaple andělů pojede 
průvod k požehnání kříže. 

Po  
4.9 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod.  – Za Stanislava Petrželku, rodiče 
Vaďurovy a živou a + rodinu 

Út5.9.  

St 
6. 9. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod.  – Za Antonína Ketmana, 
syna Josefa a dvoje rodiče, živou a + rodinu Horákovu 
Při této mši sv. budeme žehnat aktovky, zveme i děti z Ořechova 

a Vážan!!! 

Čt  
7. 9. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Na poděkování  PB a PM za 
dožití 75 let života, s prosbou o další Boží ochranu, dar zdraví a za 
živou a + rodinu 

Pá  
8. 9. 

Svátek Narození Panny Marie  
Mše sv. v Polešovicích pro mládež, 18:00 hod. – Za rodiče z obou 
stran, bratry, neteř, sourozence, duše v očistci a živou rodinu 
Horákovu 

So 
9. 9. 

 

Ne  
10. 9. 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za živé a + Ludmily 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Ludmilu a Štěpána Šimíkovy, 
dceru Ludmilu, vnuka Stanislava a za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
Křest Vratislav Otrusina 11:30 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Na poděkování P. Bohu a P. 
Marii za dožití 80 let života, s prosbou o další Boží ochranu, dvoje + 
rodiče a za duše v očistci 

 
 
 
Organizátoři Celostátního setkáni mládeže v Olomouci co nejsrdečněji děkují 
všem, kteří toto setkání podpořili svou modlitbou, obětí či jakýmkoli jiným 
způsobem. 
Věříme, že hojnost plodů tohoto setkání bude vidět i v našich farnostech. 
Jménem Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík 
 
P – Rodina Hrabcova daruje na kostel 2000,- Kč 
P - Bohuznáma rodina daruje na kostel 500,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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