
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

28. 1. 2018 

 

28.1. 
 

4. 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 
 

Po  
29.1. 

Zpovídání v Polešovicích, 16:00-16:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Jiřího Bulíčka, + 
Filoménu Králikovou, za živou a + rodinu Bulíčkovu, Králikovu a za 
duše v očistci 

Út 
30.1. 

 

St 
31.1. 

Památka sv. Jana Boska, kněze 
Zpovídání a adorace v Polešovicích, 16:00-16:50 hod. 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Annu 
Měšťánkovou, za živou a + rodinu 

Čt  
1.2. 

Návštěva u nemocných v Ořechově + Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 16:00-16:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. –  Na poděkováni Pánu Bohu a 
Panně Marii za dožití 75 let a za dar zdraví pro celou rodinu 
Stodůlkovu 

Pá  
2.2. 

Svátek Uvedení Páně do chrámu 
Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 16:00 -16:50 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + varhaníka Vojtěcha Habu, 
+ manželku a za duše v očistci 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod – Na poděkováni Pánu Bohu za 80 

let života, ochranu a pomoc Boží do dalších let, za dvoje + rodiče 

a duše v očistci na které nikdo nepamatuje 
Mše sv. v Polešovicích 19:00 hod. – Za patra Štěpána Vandíka, 
Josefa Vandíka, jejich ctihodnou sestru Mechtildu, jejich + rodiče a 
celou rodinu 

So 
3.2. 

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 
Mše sv. v Polešovicích, 8:00 hod. – Za + Marii a Františka 
Hajduchovi, + sestru, snachu a rodiče, za + Václava Jordána, 
manželku a + rodiče 

Mše sv. v Ořechově, 12:30 hod. – Na poděkování za 70 let života 

4.2. 

 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Vojtíška, bratra Evžena, 
rodinu Uherkovou a Váňovu a za duše v očistci na které nikdo 
nepamatuje 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Miladu a Vladimíra 
Náplavovy, živou a + rodinu a za duše v očistci 
Polešovice 11:30 hod. – křest Kateřina Kotková 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Františka Kuchaře, 
 dvoje + rodiče, Boží ochranu pro celou rodinu a za duše v očistci 

 
 
 
Sbírka na opravy ve farnosti: Ořechov: 5300,- Kč, Polešovice: 19551,- Kč, 
Vážany 3820,-Kč, Spolu: 28671,- Kč 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na potřeby kaple 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na potřeby kostela 1000,- Kč 
P: Rodina Hrabcova věnuje na potřeby kostela 2000,- 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. 
 
Chci se poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy mše svaté na počest 
sv. Jana Boska, všem, kteří zorganizovali farní zabíječku v Ořechově, hercům, 
kteří nám zahráli pěkné divadlo a všem, kteří jste si našli čas a přišli jste svou 
účastí budovat farní rodinu. 
 
 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 

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

http://www.farnostpolesovice.cz/
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