
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

2. 12. 2018 

2.12. 

 
1. Neděle Adventní 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Stanislava Cilečka, dvoje + 
rodiče, za živou rodinu a za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + patra Antonína Hrobaře 
ke 100. výročí, za jeho bratra Josefa s manželkou Marii a za celou 
živou rodinu 

Po  
3.12. 

Památka sv. Františka Xaverského 
Rorátní Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod.!!! – Za zdraví rodiny, 
ochranu Boží a Panny Marie 

Út 
4.12. 

 

St 
5.12. 

Zpovídání a adorace v Polešovicích, 16:00-16:50 hod 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.– Za rodiče Bartošíkovy, 
Hůlkovy, syna Aloise a Ladislava, za živou rodinu a za duše v očistci 

Čt  
6.12. 

Památka Sv.Mikuláše, biskupa 
Zpovídání a adorace  v Ořechově, 16:00-16:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za živé a + zahrádkáře 

Pá 
7.12. 

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 16:00 -16:50 hod. 

Mše sv. ve Vážanech 17:00 hod. – Za + rodiče Oldřicha a Filomenu 
Vaculíkovy, za dar zdraví pro celou rodinu a za duše v očistci 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za rodiče Němcovy, 
dva syny a dceru Marii Šťastnou 

Mše sv. v Ořechově 19:00 hod. –  

So 
8.12. 

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
Doporučený svátek – věřícím se doporučuje účastnit se mše svaté 

Mše sv. v Polešovicích, 8:00 hod. –  
9.12. 

 
2. Neděle Adventní 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Josefa Váňu, + syna Evžena, 
dva zetě a + vnuka Vojtíška 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za dvoje + rodiče, + bratra, za 
+ Zdeňku Korvasovou, za živou a + rodinu Korvasovu, Neumannovu 
a Máčalovu a za duše v očistci 
11:30 – křest Jáchym Solař 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.– Za živé a + Marie z Vážan 

 
 
P: Prosíme ženy, aby přišly na úklid ve čtvrtek v 8:00 hod a odpoledne v 15:00 
hod. prosíme muže natáhnout koberce. 
 
P:O:V: Návštěva nemocných bude až příští týden v čase obnovy misií. 
 
P:Na mši svatou v pondělí a v pátek si děti donesou lucerničky. Po mši svaté 
bude na faře pro děti připravená snídaně. 
 
P: Z pohřbu Aleny Vrtalové věnují na kostel 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na kapli 2000,- Kč 
O: Zahrádkářský svaz Ořechov věnuje na kapli sponzorský dar 4000,- 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/
mailto:fapolesovice@ado.cz

