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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
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + rodinu Tesařovu a
Knížovu, za živou rodinu, dar zdraví a Boží pomoc a ochranu
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + P.Štěpána Vandíka, za
P.Josefa Vandíka, ctihodnou sestru Mechtildu, za rodiče a sourozence
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Mše sv. Ořechově, 17:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu za dožití
50 let života a do dalších let ochranu a pomoc Boží
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Ludmilu a Jana
Koníčkovy a za duše v očistci
Zpovídaní v Ořechově, 9:00 hod. – Zdeněk Jančařík
Mše sv. Ořechově, 10:00 hod. – z památky sv. Jána Bosca, kněze
Po mši svaté bude divadlo a pohoštění z farní zabíjačky

3. 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 dožitých 60 let a za živou a + rodinu Caudrovu
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Františku Balíčkovu, za
rodinu Balíčkovu a Krupovu
Na mši svaté bude zpívat MAS (Matlův akademický sbor)
11:30 – křest Zuzana Krištofová
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Františka a Marii
Šťastné, za celou živou a + rodinu a za duše v očistci

Od 18. Do 25. ledna je „Týden modliteb za jednotu křesťanů“.
Otec Radim Kuchař spolu s animátory Uherského Hradiště děkuje všem
farníkům za přípravu včerejšího pohoštění pro děcka na faře. Letošního
Kalčokapu se účastnilo přes 50 dětí a tak jídlo přišlo vhod. Bylo dobré a bylo
ho plno. Děkujeme.

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

