
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

17. 12. 2017 

 

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 
11:30 – Křest: Věra Marie Blahová, Eliška Marie Machynková 
Předvánoční zpovídaní ve Vážanech 16:30 – 18:00 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Kutálkovy, + syna, 
+ rodiče Pavlíčkovy, živou rodinu a duše v očistci 
 

Po  
18.12. 

Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod. „roráty“ – Za + Marii Brhelovou 
k nedožitým 90. Narozeninám, za manžela, vnučku Stáňu a neteř 
Milly Regan 

Út 
19.12. 

 

St 
20.12. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.  – Za rodinu Weissovu a 
Fukanovu, za živé a zemřelé a za duše v očistci 

Čt  
21.12. 

Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Předvánoční zpovídaní 15:45 – 17:00 (p. farář z Nedakonic) 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za + Evžena Váňu 

Pá  
22.12. 

Mše sv. v Polešovicích 6:30 hod. „roráty“  – Za dětské účastníky 
rorátů  
Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 

So 
23.12. 

 

24.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + manželku, dvoje + rodiče, 
pomoc Boží a ochranu Panny Marie 

Slavnost NAROZENÍ  PÁNĚ 
Mše sv. ve Vážanech, 15:00 hod. – Za varhaníky, mužský a ženský 
pěvecký sbor ve Vážanech 
Mše sv. v Polešovicích, 22:00 hod. – Poděkování P. Marii a P. Bohu 
za dar života 50 let o. Petra Dujky 

 
 
 
Dnes je sbírka na opravy v naší farnosti. 
 
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. 
 

Dnes v kostele v Polešovicích bude v čase 14:00 – 15:30 předvánoční 

zpovídaní. Zpovídat bude více kněží!!! 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 5000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
P: Začínají se zapisovat úmysly mší svatých. Budou se zapisovat po každé mši 
svaté v sakristii kostela nejvíc na dva měsíce dopředu, v případě životního 
nebo jiného jubilea přijďte nahlásit tři měsíce dopředu. V prosinci zapisuji 
úmysly na leden a únor, v lednu na únor a březen… 
 
P: V době mše svaté se v kostele topí pomocí topných koberců, které budou 
postupně přibývat i v lavicích, prosíme proto, abyste nezapomínali zavírat 
dveře na kostele.  

 
 

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

