
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

26. 11. 2017 

 

26.11. 
Ne 

Slavnost JEŢÍŠE KRISTA KRÁLE – závěr církevního roku 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Annu Krsičkovu, + rodiče 
Suchánkovy a živou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Filomenu a Františka 
Vaculíkovy, živou a + rodinu Vaculíkovu, Latinovu, Masaříkovu a 
duše v očistci 
Mše sv. ve Váţanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Ludmilu a Františka 
Janíkovy, živou a + rodinu Janíkovu a Bilíkovu a za duše v očistci 

Po  
27.11. 

Zpovídaní v Polešovicích, 16:00 - 16:55 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + rodinu Šestákovu, 
Sojákovu, Caudrovu a za duše v očistci 

Út 
28.11. 

 

St 
29.11. 

Zpovídání a adorace v Polešovicích, 16:00-16:50 hod. 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.  – Za Antonii 
Horákovou, manžela a duše v očistci 

Čt  
30.11. 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 16:00-16:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za + Marii a Františka 
Čevelíkovy, dar zdraví pro celou rodinu a duše v očistci 

Pá  
1.12. 

První pátek v měsíci 
Zpovídání a adorace ve Váţanech, 16:00 -16:50 hod. 

Mše sv. ve Váţanech 17:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. v Ořechově 18:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích 19:00 hod. – volný úmysl 

So 
2.12. 

Pohřební mše. sv. v Polešovicích 13:00 hod. + Františka Vašinová 

3.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Marii Menšíkovou, 
manžela Vladimíra, bratra Antonína, rodiče Annu a Jana Daňkovy, 
živou rodinu a duše v očistci 
Mše sv. ve Váţanech, 17:00 hod. – Za + Filomenu Zelinkovou, + 
manžela, dvoje rodiče a duše v očistci 

 
 
 

Po mši svaté v pondělí bude na faře v 18:00 setkání Pastorační rady   
 
Návštěvu nemocných budu vykonávat až na konci Adventu v Ořechově   
a ve Vážanech ve čtvrtek 21.12 a v pátek 22.12.  v  Polešovicích. 
 
Prosíme ženy, aby 28.11 v úterý v 8:00 hod přišli na generální úklid kostela, 
odpoledne v 15:00 hod. prosíme zase muže natáhnout koberce. 
 
Chci se poděkovat všem, kteří jste se zasloužili o povedený průběh Lidových 
misií. Nejdřív otcovi Petrovi Součkovi za to všechno vybavil, včera jsme se 
mu byli poděkovat osobně v jeho nové farnosti. Všechny vás pozdravuje. Chci 
se poděkovat členům pastorační rady, kostelníkům varhaníkům, zpěvákům a 
všem, kteří jste nabídli svou pohostinnost a přijali jste misionáře na oběd. 
Děkuji všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem pomohli misionářům, aby ve 
farnosti Polešovice mohli vykonat Boží dílo duchovní obnovy. 
 
Sbírka na Lidové misie: Ořechov: 6300,- Kč, Polešovice: 29947,- Kč, 
Vážany: 3200,- Kč, Spolu: 39447,- Kč 
P: Z pokladniček v kostele se vybralo 6540,- 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/
mailto:fapolesovice@ado.cz

