
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

9. 12. 2018 

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 

Po  
10.12. 

Rorátní Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod. – volný úmysl 

Út 
11.12. 

 

St 
12.12. 

Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 14:30 hod.– + Josef Janík 

18:00 Začíná Obnova lidových misií!!! 
Mše sv. v Polešovicích, 18:10 hod. – Za + Jána Náplavu 20. výročí, 
manželku Filoménu, dvoje + rodiče a za duše v očistci 
19:00 přednáška kostel Polešovice 
 

Čt  
13.12. 

Památka Sv. Lucie, panny a mučednice 
Rorátní Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod. – Za kmotry Brzicovy, 
jejich vnuka, dceru, zetě a za duše v očistci 
8:00- Návštěva nemocných Ořechov a Vážany 
17:00 – 17:55 - svatá zpověď – kaple Ořechov 
Mše sv. v Ořechově s  pomazáním nemocných, 18:00 hod. – volný 
úmysl 
19:00 přednáška kaple Ořechov 
 

Pá 
14.12. 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
6:30 – svatá zpověď – kaple Vážany 

Rorátní Mše sv. ve Vážanech s  pomazáním nemocných 7:00 hod. 
– volný úmysl 
8:00- Návštěva nemocných Polešovice 
16:00-17:55 – Svatá zpověď - Polešovice 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Stanislava a 
Ludmilu Vašinovy, za živou a + rodinu 

19:00 – Film Chatrč – kino Polešovice 

So 
15.12. 

7:30 – svatá zpověď – Polešovice 
Mše sv. v Polešovicích s pomazáním nemocných, 8:00 hod. – volný 
úmysl 
10:00 setkáni s ministranty na faře 
15:00 – 16:55 - svatá zpověď – kaple Vážany 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.– Za + Teodora Schottla, dvoje + 
rodiče, za dar zdraví pro celou rodinu a za duše v očistci 
20:00 – 21:00 adorace na způsob Taizé - kostel Polešovice 
 

16.12. 

 
3. Neděle Adventní – Sbírka na opravy ve farnosti 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Fábikovy, Andrýskovy, 
za bráchu Matu, Ivanku Náplavovou k 10. výročí a za + manžela 
Zdeňka Andrýska 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za živou rodinu, za přijatá 
dobrodiní a další Boží ochranu 
Slavnostní Te Deum a ukončení obnovy 
14:00 – 15:30 – svatá zpověď kostel Polešovice 

 
 
P: Chci se poděkovat ženám, které ve čtvrtek přišli na generální úklid kostela a 
chlapům, kteří pomohli natáhnout koberce. 
 
P:Na mši svatou v pondělí, ve čtvrtek a v pátek si děti donesou lucerničky. Po 
mši svaté v pondělí a ve čtvrtek bude na faře pro děti připravená snídaně. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
O: Ze svatby Váňa - Jilgová věnují na kapli 2000,- 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

