
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

4. 11. 2018 

4.11. 

 

31. neděle v mezidobí  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za dožití 92 let, za + manžela, syna, sourozence, živou rodinu a 
za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Marii a Františka 
Zajícovy, za rodiče a za živou a + rodinu 
11:30 křest – Dorota Silná 

Dušičková pobožnost na hřbitově – 14:00 hod. – Ořechov 

Dušičková pobožnost na hřbitově – 15:00 hod. - Polešovice 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.!!! – Za + Klimenta Janíka, 
nemocnou manželku, + syna, dvoje rodiče a za duše v očistci 

Po  
5.11. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu za 
přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha Svatého a ochranu Panny 
Marie pro živou a + rodinu Gazdovu, Běhávkovu, Obrtlíkovu a za 
duše v očistci 

Út 
6.11. 

 

St 
7.11. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + rodiče Vrbíkovy, 
Šoustkovy a za živou rodinu 

Čt  
8.11. 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod.  – Za + Jiřího Machynku, živou 
rodinu a za duše v očistci 

Pá 
9.11. 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

Adorační den naší farnosti a den modliteb za bohoslovce!!! 

Adorace: 8:00 – 18:00, kostel Polešovice 
Dětská Mše sv. v Polešovicích 18:00 hod.!!! – Za + rodiče Annu a 
Valentína Vaňkovy, zetě dvoje stařečky, za živou rodinu a za +++ 

So 
10.11. 

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

11.11. 
 

32. neděle v mezidobí  - Sbírka na Charitu 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za + Růženu Svobodovou a za + 
manžela Antonína 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za živé a + Martiny a Anežky z 
Ořechova 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Františka a Ludmilu 
Janíkovy, za živou a + rodinu Janíkovu, Bilíkovu a za +++ 

 
 
P: Prosíme, abyste se zapsali do seznamu na celodenní adoraci v naší 

farnosti, seznam je vzadu v kostele 
 
Ve dnech od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých 
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímaní, modlitba na úmysl Sv. otce) denně 
plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova a modlitbě za 
zemřelé. 
 
O: Ze křtu Elišky Kalinové věnují na kapli 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel za dar zdraví 10000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč 
 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
 

 
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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