
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

24. 12. 2017 

 

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

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

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

Po  
25.12. 

Slavnost NAROZENÍ  PÁNĚ – zasvěcený svátek 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Františka Miklíka, manţelku, 
dva syny, dceru, vnuka a za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Zdeňku Korvasovou, 
ţivou a + rodinu Korvasovu a Zálešákovu, dvoje + rodiče, + bratra, 
ţivou a + rodinu Máčalovu a Neumanovu a za duše v očistci 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Teodora Schottla,  
dvoje + rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a duše v očistci 
 

Út 
26.12. 

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
Mše sv. ve Vážanech!!!, 7:30 hod. – Za + rodiče Frýzovy a 
Kouřilovy, manţele Šoustkovy a za duše v očistci 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za ţivé a + Štěpánky a Štěpány z 
Ořechova 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Zdr. a Boţí poţehnání pro 
rodinu 

St 
27.12. 

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.  – Na poděkování pánu Bohu za 
35 let manţelství a za Boţí ochranu do dalších let pro celou rodinu 
V 18:30 hod Ţehnání vína – Polešovice -Sokolovna 

Čt  
28.12. 

Svátek svatých Mláďatek, mučedníků  
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za + Marii Pokorákovou 

Pá  
29.12. 

V Polešovicích 11:00 křest Patrick Běhávka - Matta 
Mše sv. v Polešovicích 17:00 hod. – volný úmysl 

So 
30.12. 

Pohřební mše v Ořechově 14:00 hod. + Josef Luňák 

31.12. 

Ne 

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za všechny, kteří se podílejí na 
chodu kaple v Ořechově 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – volný úmysl 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za vyslyšení prosby, dar zdraví a 
Boţí ochranu pro celou rodinu 
Obnova manželských slibů v tomto roce byla v čase lidových misií.  

 
 
 
Sbírka na opravy v naší farnosti: Ořechov: 5300,- Kč, Polešovice: 22192,- Kč, 
Váţany 3314,- Kč. Spolu: 30 806,- Kč 
 
Chci se poděkovat všem, celé skupině herců z Ořechova a pánu Schottlovi za 
to, ţe letošní rok připravili pro děti z naší farnosti povedenou připomínku na 
svatého Mikuláše. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 3000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 5000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 3000, Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000, Kč,- 
P: Nejmenovány dárce jako poděkováni Pánu Bohu za doţití 95 let v tomto 
roce a za Boţí ochranu věnuje na kostel 10000 Kč,- 
P: Z křtu Elišky Marie Machynkové a Věrky Marie Blahové věnují na kostel 
2000 Kč,- 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
P: Začínají se zapisovat úmysly mší svatých v Polešovicích. Budou se 
zapisovat po kaţdé mši svaté v sakristii kostela nejvíc na dva měsíce dopředu, 
v případě ţivotního nebo jiného jubilea přijďte nahlásit tři měsíce dopředu. 
V prosinci zapisuji úmysly na leden a únor, v lednu na únor a březen… 
 
 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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