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28. 10. 2018
30. neděle v mezidobí
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za + Františka Horáka
k nedožitým 80. narozeninám, za rodiče a za duše v očistci
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Františka Šimíka, +
Metodějku Kutálkovou, za živou rodinu a za duše v očistci
Mše sv. ve Vážanech, 10:45 hod.!!! – Za + Františka Vaculíka,
dvoje + rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a za duše v očistci
11:30 křest – Eliška Kalinová
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod.!!! – Poděkování za 100 let od
vzniku Československé republiky s prosbou o Boží požehnání pro
bratrské národy i všechny národy světa
Zpovídaní v Polešovicích, 16:00 - 16:55 hod.
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.!!! – Za + Lidku Gazárkovu, její
rodiče a bratra, za živou rodinu a za duše v očistci
Zpovídání a adorace v Polešovicích, 16:00-16:50 hod.
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.!!! – Za + Antonína Verbíka,
Jenku a Bohumila Koryčánkovy, za živou a + rodinu a za +++
Slavnost Všech svatých – doporučený svátek
Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod.
Zpovídání a adorace v Ořechově, 16:00-16:50 hod.
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod.!!! – Za + Ludmilu Špendlíkovu,
manžela Bedřicha, dvoje rodiče a živou rodinu
Mše sv. ve Vážanech 18:00 hod. – Na poděkování za vyslyšení
prosby, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu a za duše v očistci
Mše sv. v Polešovicích 19:00 hod – Za + kněze z naší farnosti
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
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 všechny zemřelé
Mše sv. v Ořechově 18:00 hod. – Za + Miroslava Kuchaře, živou
rodinu a za duše v očistci
Mše sv. v Polešovicích 19:00 hod. – Na úmysl papeže

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

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.
Sbírka na misie: Ořechov: 8600,- Kč, Polešovice: 20471,- Kč, Vážany: 4000,Kč, Spolu: 33071,P: Nejmenována rodina věnuje na misie 1000,- Kč.
O: Rodina Miklíková z oslavy věnuje na kapli 1000,- Kč
V: Ze křtu Anny Šoustkové věnují na opravu kaple 1000,- Kč
Děkujeme za vaši štědrost.

P. Jozef Červeň – administrátor farnosti
tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz

