
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

7. 1. 2018 

 

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  
 

Po  
8.1. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Ludmilu Schottlovou, 
manžela, syna a dvoje rodiče 

Út 
9.1. 

 

St 
10.1. 

Pohřební mše sv. v Ořechově, 14:00 hod. + Jenovefa Řiháčková 
Adorace za prezidentské volby v Polešovicích 16:00 – 16:50 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + rodiče Náplavovy, 
živou a + rodinu Janíkovu, Náplavovu a za duše v očistci 

Čt  
11.1. 

Adorace za prezidentské volby v Ořechově 16:00 – 16:50 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za dvoje + rodiče, živou rodinu a 
všechny dušičky, na které nikdo nepamatuje  

Pá  
12.1. 

Mše sv. v Polešovicích 17:00 hod. – Za + Františku Balíčkovou, 
živou a + rodinu Balíčkovu a Krupovu 

So 
13.1. 

 

14.1. 

 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Anežku a Antonína 
Miklíkovy, jejich rodiče, sourozence a za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Johanu a Františka 
Běhávkovy a za duše v očistci 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.  – Na poděkování P. Bohu 
a P. Marii za dožití 60 a 84 let života, + manžela, dvoje + rodiče, 
Boží ochranu a dar zdraví pro celou rodinu a za duše v očistci. 
 

 

 
 
O: Z pohřbu Josefa Luňáka věnují na potřeby kaple přátelé z horního konce 
1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na potřeby kostela 2000,- Kč 
P: Z pohřbu Jany Pernicové věnují na kostel 2000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 

SPOLČO PRO DĚTI 
Naše první setkání se bude konat v sobotu, 13. 1. v 15:00 na místní faře. 
Těšíme se na vás. 
Kontakt: Eliška Plačková:  tel. 773 005 088 , e-mail: plackova.eli@seznam.cz 
(pro případné dotazy) 
 
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 

tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz  
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