
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

2. 9. 2018 

 

2.9. 
 

22. neděle v mezidobí  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za ročník 1933 
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 farníky 

Andělíčková pouť v Ořechově 
Mše sv. v Ořechově, 15:00 hod. – Za padlé a vězněné vojíny 
z Ořechova 
 

Po  
3.9. 

Památka sv. Řehoře Velikého, papeţe a učitele církve 
Zpovídání v Polešovicích, 17:00-17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích 18:00 hod. – Poděkování Pánu Bohu za 70 
let ţivota a za + rodiče z obou stran 

Út 
4.9. 

 

St 
5.9. 

Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00-17:50 hod. 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Žehnání aktovek!!! 
Za + Josefa a Drahomíru Běhávkovy a za duše v očistci 

Čt  
6.9. 

Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 17:00-17:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + rodiče Martinákovy, Fialovy, 
+ syna, zetě a ţivou a + rodinu 

 

Pá 
7.9. 

První pátek v měsíci 
Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 16:00 -16:50 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Na poděkování P. Marii za doţití 
81 let ţivota, + manţela, dvoje + rodiče a za duše v očistci 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + manţela, + syna k nedoţitým 
68. narozeninám, dvoje + rodiče, ţivou rodinu a duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích 19:00 hod. – Za + Ludmilu Hrobařovu 
k nedoţitým 79. narozeninám, za rodiče Hrobařovi a Dvouleté, celou 
ţivou a + rodinu a za duše v očistci 

So 
8.9. 

Svátek Narození Panny Marie 
Svatební mše sv. v Polešovicích 11:00 hod - Petr Šňupík a Kristína 
Taťáková, 

9.9. 

 

23. neděle v mezidobí  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Marii a Františka Čevelíkovy, 
celou ţivou a + rodinu Čevelíkovu a Miklíkovu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Ivanu Masaříkovu 
k nedoţitým 50 –nám, rodiče Brázdilovy a prarodiče Šimíkovy 
11:30 – křest Adam Kubičík 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za ţivé a + Ludmily z Váţan 
 

 
 
Chtěl bych povzbudit hlavně děti a mládeţ, aby letošní školní rok začali 
dobrou svatou zpovědí. Náboţenství budu učit všechny ročníky:  
V pondělí: 12:20   první třídy a ve 13:10 třetí třídy 
Ve středu: 13:00   v Ořechově 
Ve čtvrtek: 12:20  druhé třídy a ve 13:10 čtvrté a páté třídy 
V pátek:      13:15  šesté aţ deváté třídy. 
Náboţenství začne od 9. 9. Můţete se ještě přihlásit, přihláška je i na stránce 
farnosti. 
 
Orel pořádá dne 28. 9. 2018 zájezd do Staré Boleslavy na Národní pouť. Cena 
450,- Kč. Na zpáteční cestě se zastavíme na poutním místě Zelená Hora u 
Ţďáru nad Sázavou. Zájemci ať se nahlásí do 9. 9. u paní Hrabcové. 
 
Kdo by měl zájem jet do Nitry na muzikál „Povolanie pápeţ“, ať se nahlásí do 
9. 9. u paní Hrabcové. Představení bude 26. 10. 2018, cena 25 Eur +  300,- Kč 
doprava. 
 
P: Nejmenovány dárce věnuje na kostel 1000,- Kč. 
P: Nejmenovány dárce věnuje na opravu kostela 500,- Kč. 
O: Z pohřbu p. Ladislava Hůlky věnují na kapli 2000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 

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

http://www.farnostpolesovice.cz/
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