
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

13. 1. 2019 

13.1. 

Ne 
Svátek Křtu Páně 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Na poděkování za dožití 60 let a 
ochranu Panny Marie pro celou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Josefa Šilhavíka, za živou 
a + rodinu Šilhavíkovu a Orechovskou 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Antonína a Annu 
Šoustkovy, + Marii Mudrákovou a za duše v očistci 
 

Po  
14.1. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za zdraví pro Matěje 

Út 
15.1. 

 

St 
16.11. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za poděkování a ochranu 
Andělů strážných 

Čt  
17.1. 

Památka sv. Antonína, opata 
Mše sv. Ořechově, 17:00 hod. – Za + Boženu a Václava Filípkovy 
nedožitých 80 a 85 let a za živou rodinu 
 

Pá 
18.1. 

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Josefa Kožouška 
k nedožitým 100.-m narozeninám, za manželku a rodiče Sojákovy a 
za duše v očistci 

 
So 
19.1. 

8:30 – „Kalčo-Cap“ na faře – turnaj ve stolním fotbálku. Organizátor 
– Radim Kuchař. 

20.1. 2. neděle v mezidobí – sbírka na opravy ve farnosti 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Jaroslava Miklíka a + Pavlu 
Zelinovou k 25. výročí úmrtí a  za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Jaroslava Gazdu, za živou 
a + rodinu Gazdovu, Běhávkovu a Obrtlíkovu a za duše v očistci 
11:30 – křest Jakub Vít 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Svobodovy, + dceru, 
dva zetě a za duše v očistci 

 
 

 
 
 
Od 18. Do 25. ledna je „Týden modliteb za jednotu křesťanů“. 
 
Prosíme o nachystání občerstvení pro účastníky Turnaje v Kalčo-Capu pro 
mládež našeho děkanátu, který bude v sobotu. Kdo by chtěl udělat dobrý 
skutek a něco na faru přinést, ať tak udělá v sobotu ráno od 8:30 hod do 9:00 
hod. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.  
 
Tříkrálová sbírka v naší farnosti: Ořechov (4 skupiny): 24915,- Kč, Polešovice 
(10 skupin): 59915,- Kč, Vážany (2 skupiny): 15390,- Kč Spolu za farnost 
jsme darovali: 100220,- Kč. Chci se poděkovat všem organizátorům sbírky a 
všem dárcům. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- 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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