
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

3. 2. 2019 

3.2. 4. neděle v mezidobí - po každé mši svaté bude zájemcům 
udělené Svatoblažejské požehnání 
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 
 

Po  
4.2. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za dvě vnučky, ochranu Panny 
Marie a dar zdraví pro celou rodinu 
 

Út 
5.2. 

Památka sv. Agáty, panny a mučednice 

St 
6.2. 

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za živou a + rodinu Náplavovu 
a za duše v očistci 
 

Čt  
7.2. 

Mše sv. Ořechově, 17:00 hod. – Za + bratra Evžena, + Vojtíška 
Uherka a za duše v očistci na které nikdo nepamatuje 
 

Pá 
8.2. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za rodiče Doležalovy, 
zetě Arnošta, za dar zdraví pro celou rodinu a za duše v očistci  

 
So 
9.2. 

 

10.2. 5. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Evžena Váňu, + rodiče 
Stodůlkovy a Váňovy, za živou rodinu a za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Na poděkování Pánu Bohu za 
65 let společného života a Boží ochranu a Panny Marie a za dvoje + 
rodiče 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Stanislava a Anežku 
Šoustkovy, + snachu Marii, živou rodinu a za duše v očistci 

 
 
P: Chci se poděkovat všem, kteří včera pomohli s úklidem stromků a vánoční 
výzdoby v kostele v Polešovicích 
O: Chci se poděkovat všem, kteří se podíleli na oslavě Don Bosca v Ořechově, 
všem, kteří připravili liturgii, všem, kteří připravili farní zabíječku, zvláště p. 
Milanovi Hrabcovi a všem divadelníkům kteří nám představili veselou 
minulost Ořechova. Chci se poděkovat i všem farníkům z farnosti Polešovice a 
jejich přátelům, kteří na tuto akci přijali pozvání. Je radost něco připravovat, 
když o výsledek snažení projeví zájem dostatek zájemců. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Členky živého růžence věnují na kostel 7600,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 5000,- Kč 
P: Ze křtu Jakuba Víta věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč. 
P: Nejmenována rodina věnuje na bohoslovce 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje kapli 1000,- Kč a 1000,- Kč na Salesiánské 
dílo. 
V: Ze křtu Zuzany Krištofové věnují na opravu kaple 1000,- 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

