
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

14. 10. 2018 

14.10. 

 

28. neděle v mezidobí 

Hody v Polešovicích 
Mše sv. v Polešovicích, 8:00!!! hod. – Za všechny, kteří se podílejí 
na přípravě a organizování hodů 
Mše sv. v Ořechově, 9:30!!! hod. – Za + dceru Evičku, Boží ochranu 
pro celou živou rodinu a za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
11:30 křest – Beáta Stodůlková 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za dožití 55 let manželství, dvoje + rodiče, za dar zdraví a Boží 
ochranu pro celou rodinu 
 

Po  
15.10. 

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + rodiče Tománkovy a 
Kaňovské, za živou rodinu a za duše v očistci 

Út 
16.10. 

 

St 
17.10. 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Marii Cilečkovou k 1. 
výročí úmrtí a za živou a + rodinu 

Čt  
18.10. 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Ladislava Hůlku (věnují 
přátele z ulice) 

Pá 
19.10. 

Dětská!!! Mše sv. v Polešovicích 18:00 hod. – Za + rodiče 
Jordánovy a Výstupovy, za živou a + rodinu a za duše v očistci 
 

So 
20.10. 

Mše sv. ve Vážanech!!!, 18:00 hod. – Za + rodiče Lakosilovy a 
Bartoňovy, + vnuka Petra a za duše v očistci 

 

21.10. 
 

29. neděle v mezidobí – Sbírka na misie – den modliteb za misie 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Poděkování Pánu Bohu za 75 let 
života, za zdraví a ochranu Panny Marie a za celou rodinu 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Františka a Terezii Janíkovy, 
jejich rodiče a sourozence a za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
11:30 křest – Anna Šoustková 
 

 
 
 
P: V sobotu 20. 10. 2018 v 11:00 hodin si ve Strání udělí svátost manželství 
David Prekop a Kristýna Horňáčková ze Strání. Prosíme o modlitby za 
snoubence. 
 
P: Ze křtu věnují Bartošíkovi a Králikovi na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje za šťastný nález na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenovány dárce věnuje na kostel 1000,- Kč 
V: Ze svatby Hlaváček - Uhlířová věnují na kostel 2000,- Kč 
V: Nejmenovaná rodina věnuje na potřeby Vážanské kaple 2000,- Kč a na 
bohoslovce 1000,- Kč 
 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 

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