
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

8. 10. 2017 

 

Ne  
8. 10. 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
Hody v Polešovicích 
Mše sv. v Polešovicích, 8:00 hod.!! – Za krojovanou mládež z 
Polešovic 

Mše sv. v Ořechově, 9:30 hod.!! – Za živou a + rodinu Stodůlkovu, 
Verbíkovu a za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 

Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Annu Náplavovou, + 
manžela a duše v očistci (věnují přátelé) 

Po  
9.10. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod.  – Za + Barunku Halodovou 
(2.výročí úmrtí) 

Út 
10.10. 

 

St 
11.10. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod.  – Za rodiče Cilečkovy, 
dva syny a rodinu Třískovu 

Čt  
12.10. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Stanislava Martináka 

Pá  
13.10. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Anastaze a Růženu 
Kučerovy, živou rodinu a duše v očistci 

So 
14.10. 

10:00 V Olomouci bude biskupské svěcení – dva pomocní 
biskupové Mons. Mgr. Antonín Basler a Mons. Mgr. Jozef Nuzík. 
z naší farnosti v sobotu ránu jede autobus, poslední možnost přihlásit 
se v neděli po mši svaté (dnes), když bude málo přihlásených 
doplníme věřícimi z Uherského Hradiště. 
19:00 hod- Setkání ekonomické a pastorační rady na faře !!! 

Ne  

15.10. 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farrníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Františka a Terezii Janíkovy, 
jejich rodiče a sourozence 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Vlastu Kundrátovu, dvoje + 
rodiče a duše v očistci (věnují spolužáci) 
11:30 – křest Veronika Náplavová 

14:00 hod. Koncert skupiny Adorare před Sokolovnou – příprava 

na misie!!! 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Františka Trlidu, dvě 
manželky, živou a + rodinu a za duše v očistci 

 

 
 

V neděli 15. října bude sbírka na opravy v naší farnosti 
 
O – Bohuznáma z Ořechova věnuje na podsedáky do lavic 1000.- Kč. 
O- Z pohřbu p. Veroniky Váňové věnují na ořechovskou kapli 1000,-Kč 
O – Sbor dobrovolných hasičů a hodová chasa věnují na podsedáky do lavic 
2000,- Kč  
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
P: Společenství matek zve maminky a babičky ke společnému modlení za naše 
děti a vnuky každý čtvrtek v 18:30 na faře. Těšíme se na vás. 
  
V sakristii si můžete si zakoupit katolický stolní kalendář  na příští rok v ceně 
60,- Kč. Jeho zakoupením přispějete na stavbu kostela v Brně-Lesné. 
  
Animátoři Uherského Hradiště a o. Radim zvou v pátek 13. října v 18:00 hod 
na mši svatou pro mládež ve farním kostele v Kunovicích, poté je společný 
program v pastoračním domě. 

 
 
 

P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz  

http://www.farnostpolesovice.cz/
mailto:fapolesovice@ado.cz

