
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

21. 1. 2018 

 

21.1. 
 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Marii a Františka 
Jordánovy, + rodiče Plevovy, za živou rodinu a za duše v očistci 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.  – Za + Annu Šoustkovou, 
nemocného manžela, dvoje + rodiče, za + Marii Mudrákovu, + rodiče 
a duše v očistci 

Po  
22.1. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – volný úmysl 

Út 
23.1. 

 

St 
24.1. 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Poděkování za 50 let 
manželství, za 75 let života, za živou rodinu a duše v očistci 

Čt  
25.1. 

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za + Štěpána a Anežku Šimíkovy  

Pá  
26.1. 

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
Mše sv. v Polešovicích 17:00 hod. – Za + Ondřeje a Filoménu 
Sojákovy, Josefa a Františka Kožuškovy, sestru Annu a manžela 
Martina Suchánkovy, rodinu Haplovu a Boží ochranu do dalších let a 
za duše v očistci 

So 
27.1. 

Zpovídaní v Ořechově, 9:00 hod – P. Jan Komárek 
Mše sv. v Ořechově, 10:00 hod. z památky sv. Jana Bosca, kněze, 

hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup 
Po mši svaté bude pohoštění z farní zabíječky a divadlo 
 

28.1. 
 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Rozálii a Aloise Šuráňovy, 
jejich rodiče, sourozence, pravnuka Honzu Michalku a ochranu a 
pomoc Boží pro živou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Na poděkování Pánu Bohu za 
dar zdraví s prosbou o další pomoc a ochranu Boží 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.  – Za + rodiče Františka a Marii 
Šťastné, za celou živou a + rodinu a za duše v očistci 

 
 
 
Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. 
 
Tříkrálová sbírka: Ořechov: 24915,- Kč, Polešovice: 59 915,- Kč,  
Vážany: 15390,- Kč. Děkujeme všem organizátorům, koledníkům a všem, kteří 
do sbírky na charitní dílo přispěli. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na potřeby kaple 2000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na potřeby kaple 1000,- Kč 
P: Rodina Gajdošíkova věnuje na kostel 1000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
V sakristii si můžete si zakoupit katolický stolní kalendář  na rok 2018 v ceně 
60,- Kč. Jeho zakoupením přispějete na stavbu kostela v Brně-Lesné. 
 
V roce 2017 ve farnosti Polešovice bylo 16 křtů, 3 církevní sňatky a 35 
pohřbů. Chci se ještě jednou poděkovat Pastorační radě farnosti a všem, kteří 
jste se v roce 2017 zapojili do pastoračních aktivit v naší farnosti. Byl to rok, 
ve kterém u nás byli Lidové misie. 
Chci se poděkovat Ekonomické radě farnosti za odpovědné hospodaření 
s majetkem farnosti. 
 
 
 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 

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