
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

31. 12. 2017 

 

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. – Za rodinu Bednaříkovu, 
Halodovu a Sýkorovu 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za vyslyšení prosby, dar zdraví a 
Boží ochranu pro celou rodinu 

Po  
1.1. 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie  – zasvěcený svátek 
Mše sv. v Polešovicích, 9:00 hod.!!! – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Volný úmysl 
Mše sv. ve Vážanech, 10:45 hod.!!! – Za + rodiče Františka a 
Antonii Sýkorovy, + rodiče Hrabcovy a za duše v očistci 

Út 
2.1. 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a 
učitelů církve 
Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 14:00 hod.  + Jana Pernicová 

St 
3.1. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za živou a + rodinu 
Hrobařovu, Bednaříkovu, za nemocnou dceru a za dar zdraví pro 
celou rodinu 

Čt  
4.1. 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za + Martu Bělovskou a duše v 
očistci 
Po mši svaté bude žehnání křídy a přítomných koledníků  

Pá  
5.1. 

Vigilie ze slavnosti Zjevení Páně – doporučený svátek 
Mše sv. ve Vážanech 17:00 hod. – Za + Františka a Zdeňku 
Brzicovy, celou + rodinu a za duše v očistci 
Mše sv. v Ořechově 18:00 hod. – Za + Josefa Luňáka (věnují přátelé 
z horního konce) 
Mše sv. v Polešovicích 19:00 hod. – Za + Jaroslava Patku, 
 živou a + rodinu a za duše v očistci 
Na mši svaté ve Vážanech a v Polešovicích bude žehnání křídy a 
přítomných koledníků.  

So 
6.1. 

Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek 
Ráno v kostele v Polešovicích bude krátké žehnání koledníků v 9:00 
hod., po kterém půjdou zanést požehnání rodinám. 
 

7.1. 

Ne 

 

Svátek Křtu Páně  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Jaroslava Miklíka, + Pavlu 
Zelinovou a za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Josefa a Barboru 
Šimíkovy a za duše v očistci 
Křest - Josef Gajdošík 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Antonína a Marii 
Svobodovy, + dceru, 2 zetě a za duše v očistci  

 
 
 
Chci se poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě snídaně po rorátech, 
všem, kteří uklízeli a zdobili kostely a kaple, kostelníkům, ministrantům, 
akolytovi, lektorům, varhaníkům a zpěvákům za jejich pomoc, za všechno co 
nám všem pomohlo slavit advent a pomáhá slavit vánoční svátky. Chci se také 
poděkovat členům farní a pastorační rady za pomoc při spravování farnosti 
v uplynulém roce a všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli nám všem, aby 
naše farnost mohla plnit své poslání – být farní rodinou. 
 
O: Štěpánky a Štěpáni z Ořechova věnují 1000,- Kč na Bohoslovce 
 a 1000,- Kč  na ořechovskou kapli. 
O: Z pohřbu Josefa Luňáka věnují na ořechovskou kapli 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Ze křtu Patricka Běhávku - Mattu věnují na kostel 2000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
Uherskohradištský děkan a jeho spolupracovníci vás srdečně zvou na 
Děkanátní ples, který se koná v sobotu 13. ledna 2018 od 19:30 v sálech 
Společenskokulturního centra ve Starém Městě. K tanci a poslechu hraje 
Staroměstská kapela, cimbálová muzika Bálešáci a hudební skupina TRINOM. 
Přijďte si zatančit nebo jen poslechnout, popovídat si, setkat se s lidmi 
podobného smýšlení a často i podobných starostí. Rádi uvítáme případné dárce 
a sponzory tomboly. Ceny do tomboly možno nosit do Starého Města na faru 
(tel. 572 541 277), nebo nahlásit u pana Ingra na mobil 737 945 124. 
 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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