
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

15. 10. 2017 

 

Ne  
15.10. 

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

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

 
Po  
16.10. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod.  – Za + Jakuba Grossmana, za 
 + Marii a Miloše Grossmanovy 

Út 
17.10. 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

St 
18.10. 

Svátek sv. Lukáše evangelisty 

Pohřební mše sv. v Ořechově v 15:00 hod - + Marie Šťastná 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod.  – Za + rodiče 
Tománkovy, Kaňovské, živou rodinu a duše v očistci 

 
Čt  
19.10. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Františka Šimíka,  
+ Metodějku Kutálkovou, živou rodinu a duše v očistci 
 

Pá  
20.10. 

Pohřební mše sv. v Polešovicích v 15:00 hod. - + Libor Šikula 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za rodiče Jordánovy a 
Výstupovy, celou živou a + rodinu a duše v očistci 

So 
21.10. 

 

22.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Františka Krsičku, dvoje 
 + rodiče a živou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. Za + Bohumilu Šuráňovou, dvoje 
+ rodiče a živou rodinu 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Františka Vaculíka, dvoje 
 + rodiče a za duše v očistci 

 

 

 
 

Dnes ve 14.00 hod vás zveme na koncert pořádaný na zahájení lidových 

misií. Koncert se uskuteční před Sokolovnou. Hrát a zpívat vám bude 

křesťanská hudební skupina ADORARE z Valašska – hrající především 

vlastní tvorbu. Jejich žánry se pohybují mezi rockem a popem. Přijďte 

prožít krásné odpoledne a načerpat radost do dalších dnů. Po vystoupení 

bude možné zakoupit CD-čka skupiny ADORARE. 

 
Dnes je sbírka na opravy v naší farnosti. 

 

V neděli 22. 10. je den modliteb za misie, koná se sbírka na misie. 
 
P – Hodová chasa věnuje na kostel 2000 Kč,- 
O – Český zahrádkářský svaz Ořechov věnuje 3000,- Kč na podsedáky do 
lavic. 
V – Novomanželé Šoustkovi věnují na potřeby kaple 1000,- 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. 
  

 
 

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

