
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

27. 1. 2019 

27.1. 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 

Po  
28.1. 

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
Zpovídaní v Polešovicích, 16:00 - 16:55 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Marii a Františka 
Jordánovy, + rodiče Plevovy, za živou rodinu a za duše v očistci 

Út 
29.1. 

 

St 
30.11. 

Zpovídání a adorace v Polešovicích, 16:00-16:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + ctihodnou sestru Ludmilu 
Hrabcovou a její rodiče 

Čt  
31.1. 

Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 16:00-16:50 hod. 
Památka sv. Jana Boska, kněze 
Mše sv. Ořechově, 17:00 hod. – Za + Stanislava Pleváka, za rodiče a 
živou rodinu 

Pá 
1.2. 

První pátek v měsíci 
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 dvoje + rodiče, jejich + děti a 
za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Na poděkování za 50 let 
společného života, za další ochranu Panny Marie a za duše v očistci 
Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – Za + Františku a Františka 
Miklíkovy, + sourozence, dva syny, vnuka, za boží požehnání pro 
živou rodinu a za duše v očistci  

 

So 
2.2. 

Svátek Uvedení Páně do chrámu (žehnání hromničních svící) 
Mše sv. v Polešovicích, 8:00 hod. – Za + dárce farnosti (3.) 

3.2. 4. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Milana Kocourka a rodiče 
Kocourkovy, nechť jejich duše najdou útěchu v láskyplném Božím 
objetí 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Blažeje Sluku, + rodiče 
Slukovy, za živou rodinu a za duše v očistci 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za dvoje + rodiče, + děti, za dar 
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci 

 
Sbírka na opravy ve farnosti: Ořechov: 7000,- Kč, Polešovice: 16999,- Kč, 
Vážany: 3040,- Kč, Spolu: 27039,- Kč 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována osoba věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Z pohřbu Jaroslava Tichého věnují na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč. 
O: Na zabíječce v Ořechově se vybralo 2350,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na farní zabíječku 1000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na opravu kaple 2000,- Kč 
V: Dar z pokladničky od sv. Antoníčka na opravu kaple 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

