
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

12. 8. 2018 

 

12.8. 
 

19. neděle v mezidobí  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za živé a + Marie z Ořechova 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za živé a + Marie z Polešovic 
11:30 – křest Sebastián Stašek, 12:00 – křest Denisa Petříková 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Nevařilovy a 
Plevákovy, + syna a za duše v očistci 
 

Po  
13.8. 

Pohřební mše sv. v Ořechově, 15:00 hod. - + Terezie Lechnerová 

Mše sv. v Polešovicích 18:00 hod. – Za zdraví a Boží požehnání pro 
Lucii 

Út 
14.8. 

Památka sv. Maximiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 

St 
15.8. 

Slavnost Nanebevzatí Panny Marie – doporučený svátek 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Štěpána Šimíka, nemocnou 
manželku a ochranu Boží pro celou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 19:00 hod. – Za rodiče Marii a Josefa, strýce 
Jana a snachu Ivanu Masaříkovy 

Čt  
16.8. 

Pohřební mše sv. v Ořechově, 15:00 hod. - + František Šustr 

Pá 
17.8. 

Mše sv. v Polešovicích 18:00 hod. – Za + Františka Bartošíka, 
manželku, dva syny, dceru, vnuka a za duše v očistci 

So 
18.8. 

Top Víno Slovácka 2018 – Polešovice: 14:00 – 21:00 

19.8. 

 

20. neděle v mezidobí  - Sbírka na opravy ve farnosti 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + manžele Křivákovy, syna 
Viktora a za + Františku a dceru Kamilu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod.  – Za + Františka Odstrčilíka, za 
živou a + rodinu a za duše v očistci 
11:30 – křest Sofie Kurfűrstová 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Nevařilovy a 
Plevákovy, + syna a za duše v očistci 

 
 

 
 
 
P: V: Svátost manželství si dne 25. 08. 2018 v kostele v Polešovicích vyslouží: 
Tomáš Náplava z Polešovic, syn Vladimíra a Milady, roz. Kutálkové a 
Anežka Brhelová z Vážan, dcera Petra a Zdislavy, roz. Košinové. Prosíme o 
modlitby za snoubence 
 
Vzadu na stolíku máte k dispozici dvě petice, které spolu souvisejí. Je tam 
petice na podporu manželství a petice proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. 
Doporučuji přečíst si přiložené informace, čitelně vyplnit a podepsat. 
 
V sobotu 1. září oslaví náš otec arcibiskup Jan své životní jubileum 70 let. 
V 10:30 hod. bude v katedrále v Olomouci děkovná mše svatá. Zájemci ať se 
nahlásí dnes po mši svaté v sakristii. 
 
Na pouť rodin na Svatém Hostýně 25. 8. 2018 je z děkanátu objednaný 
autobus. Autobus bude zdarma a vyzvedne poutníky v Uherském Hradišti na 
nádraží v 7:00 hod., návrat v 19:00 hod., počet poutníků máme nahlásit do 20. 
8. Přihlašujte se v sakristii.  
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč. 
P: Nejmenována rodina věnuje na opravy ve farnosti 1000,- Kč. 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 

tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz  
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