
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

30. 6. 2019  

30.6. 

 

13.neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod – P. Radim Kuchař – Na poděkování 
za 10 let kněžství 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Barunku Halodovou a  +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Antonína Kutálka, dvoje + 
rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a za+++ 

Po 1.7. Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod.!!! – volný úmysl 
Út 2.7.  
St 
3.7. 

Svátek sv. Tomáše, apoštola 
Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod.!!! 
Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Stanislava Bartošíka, 
živou a + rodinu Bartošíkovu a Míšovu 

Čt  
4.7. 

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 účastníky májových 
pobožností 

Pá  
5.7. 

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, 

hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu 

Arcidiecéze olomoucké, doporučený svátek 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 14:00 -14:50 hod.!!! 

Mše sv. ve Vážanech 15:00 hod.!!! – Poděkování P. Bohu a P. Marii 
za dožití 85 let života, dar zdraví a B. ochranu pro celou rodinu a +++ 
Mše sv. Ořechově, 16:00 hod.!!! – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.!!! – Za poutnice Svatohostýnské 

So 6.7.  

7.7. 

 

14.neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod – Za + rodiče Cyrila a Marii 
Stodůlkovy, živou a + rodinu a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Poděkování P. Bohu a P. Marii 
za 70 let života, Boží ochranu do dalších let, za + rodiče, bratra a dar 
zdraví pro celou živou rodinu 
Mše sv. ve Vážanech, 12:00 hod.!!! – Na poděkování P. Bohu a P. 
Marii za dožití 90 let života, za + manžela, dar zdraví pro živou 
rodinu a za +++ 

 
 
Odjezd autobusu na národní pouť na Velehrad je 5. července v 7. hod. ze 
zastávky v Ořechově, následně pak se zastávkami ve Vážanech a 
v Polešovicích. Nemusí se přihlašovat. 
 
Na sobotu 6. 7. je zajištěn autobus na primiční mši svatou novokněze Ondřeje 
Talaše do Uherského Brodu. Ještě je několik volných míst, zájemci se můžou 
přihlásit u paní Milady Špendlíkové, tel. 605 137 503. Odjezd autobusu bude 
ve 13. hod. z Ořechova, se zastávkami ve Vážanech a v Polešovicích. 
 
P: Z pohřbu Ludmily Petrželkové věnují na kostel 2000,- Kč 
O: Rodina Pokorákova věnuje na kapli 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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