
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

10. 12. 2017 

 

10.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Stanislava Cilečka, 
 dvoje + rodiče, živou rodinu a duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + rodiče Hlaváčkovy a 
dceru Marii a celou živou rodinu 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za živé a + Marie z Vážan 
 

Po  
11.12. 

Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod. „roráty“!!! – Za + Marii 
Hajduchovou, manžela Františka, sestru, snachu a rodiče,  
za + Václava Jordána, manželku a rodiče 

Út 
12.12. 

 

St 
13.12. 

Památka sv. Lucie, panny a mučednice 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.  – Za + Františku 
Vašinovu a manžela a poděkování Pánu Bohu za 60 let života 
s prosbou o další Boží ochranu 

Čt  
14.12. 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za živé a + zahrádkáře  
z Ořechova 

Pá  
15.12. 

Mše sv. v Polešovicích 6:30 hod. „roráty“ !!! – Na úmysl dárce 

So 
16.12. 

 

17.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za uzdravení a za další ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za  rodiče Kožuškovy a 
Sojákovy, na poděkování Panně Marii za 70 let života, za rodinu 
Haplovu, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Kutálkovy, + syna, 
+ rodiče Pavlíčkovy, živou rodinu a duše v očistci 
 

 
 

 
 
 
Na mši svatou v pondělí, ve středu a v pátek si děti donesou lucerničky. Po mši 
svaté v pondělí a v pátek bude na faře pro děti připravená snídaně. 
 
V pátek 15. 12. v chrámě sv. Ducha ve Starém Městě bude po mši sv. v 18:00 
hod. večer chval se scholou SGV. Zvou animátoři a o. Radim. 
 

V neděli 17. 12. v kostele v Polešovicích bude v čase 14:00 – 15:30 
předvánoční zpovídaní. Zpovídat bude více kněží!!! 
 
P: Rodina Weissova věnuje na kostel 1000,- Kč. 
P: Z pohřbu Františky Vašinové věnují na kostel 3000,- Kč. 
 
O: Bohuznáma rodina věnuje na potřeby kaple 1000,- 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

