Zpravodaj farnosti Polešovice
23. 8. 2020

23.8.

Po
24.8.

21. neděle v mezidobí
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Anastázii a Bohumila
Hrdinovy, živou rodinu Hrdinovu, Vydržalovu, Kostíkovu a za +++
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Romanu Měšťánkovou, za
živou a + rodinu a za +++
10:45 – křest Matouš Zeman
11.30 – křest Lucie Zlámalová
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Nevařilovy a
Plevákovy, + syna, dar zdraví pro celou rodinu a za +++

Přihlášku pro děti do náboženství si můžete vyzvednout u mě po mši svaté,
nebo si ji vytisknout ze stránky farnosti, prosím, aby jste přihlášky do
náboženství odevzdali ještě do konce srpna.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Antonína Horáka, dvě
manželky a +++

V sakristii si můžete si zakoupit katolické kalendáře „Jak se se staví kostel“
v ceně 70,- Kč

Út 25.8.

St
26.8.

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Marii Slanou, + prarodiče
Špačkovy, + rodiče Sýkorovy a živou rodinu

Čt
27.8.

Památka sv. Moniky
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. –

Pá
28.8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Stanislava Bartošíka,
živou a + rodinu Bartošíkovu a Míšovu

So 29.8.

Památka umučení sv. Jana Křtitele
22. neděle v mezidobí
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Miklíkovy, + dva syny,
dceru, vnuka, za +++ a za ochranu Boží pro celou rodinu
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + rodiče Lanšperkovy, syna,
za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Vojtěcha Špendlíka, + syna
Mirka, dvoje + rodiče, Boží ochranu pro celou rodinu a za +++

30.8.

Dne 26. 9. začíná v Uherském Hradišti „Kurz pro pastorační pomocníky“ pro
ty, kdo se chtějí osobně vzdělávat ve víře. Přihlášky odevzdejte u mě do 10. 9.
Přednášet budou kněží z děkanátu.
Farnost prodává suché štípané palivové dřevo - mix měkkého a tvrdého dřeva
o objemu 1,5 m3 za 1000,- Kč

Zveme rodiny i jejich duchovní pastýře na mši svatou s otcem arcibiskupem,
která proběhne 29. srpna 2020 v 10.15 na Svatém Hostýně. Tradiční program
pro děti proběhne letos netradiční individuální formou v areálu poutního místa.
Program končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 hodin.
Akce se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.
O: Ze křtu Elišky Vlčkové věnují na kapli 1000,- Kč
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 2000,- Kč a na
květinovou výzdobu kaple 500,- Kč
O: Ořechovské Marie věnují na opravu sochy Panny Marie 5000,- Kč
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč
P: Z pohřbu paní Boženy Dvouleté věnují na kostel 2000,- Kč
P: Ze křtu Františka Machalu věnují na kostel 1000,- Kč
Děkujeme za vaši štědrost.
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti
tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz

