
Zpravodaj farnosti Polešovice 
22. 9. 2019 

22.9. 

Ne 

25. neděle v mezidobí – Sbírka na opravy ve farnosti 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za + Matouše Martykána, 
manţelku Emílii, dceru Aničku, syna Františka, vnuka Jaroslava, 
dvoje + rodiče a za +++ 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za ţivé a + Ludmily a Václavy z 
Ořechova 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
11:30 – křest Matěj Tringela 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Poděkování za dary Ducha 
Svatého, ochranu Panny Marie, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 
  

Po  
23.9. 

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Marii a Františka 
Basovníkovy, ţivou rodinu a +++ 
 

Út 
 24.9. 

Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 15:00 hod. – + Renata Schönová 

St 
25.9. 

Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 15:00 hod. – + Anna Ketmanová 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Františku a Anastáze 
Bartošíka, za ţivou a + rodinu 
 

Čt  
26.9. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Františka Šimíka, Metodějku 
Kutálkovu, ţivou rodinu a za +++ 
 

Pá  
27.9. 

Památka sv. Vincence z Paula, kněze 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Jaroslava Zerzána 
k nedoţitým 70. narozeninám 
 

So 
28.9. 

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, 
hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze – 
doporučený svátek 
Mše sv. v Ořechově, 7:00 hod. – Za + dárce farnosti (9.) 
Mše sv. ve Vážanech, 8:00 hod. – Za + dárce farnosti (10.) 
Mše sv. v Polešovicích, 9:00 hod. – Za sestřenice Zdeňku a její 
rodiče 
Svatební mše sv. v Polešovicích, 11:00 hod – Jakub Hajný a Eva 
Bednaříková 

29.9. 

Ne 

26. neděle v mezidobí  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za Josefu Horákovu, manţela, 
syna Františka a za +++ 

Hody v Ořechově 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za krojovanou mládeţ v Ořechově  
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Ţaludovy a 
Výstupovy, dar zdraví pro celou rodinu a za +++  

 
 
Začínáme přípravu na svátost biřmování, které by v naší farnosti mělo být 
v létě 2020. Přihlásit se můţou farníci narozeni v roce 2006 a dříve. Přihlášku 
si můţete vyzvednout u mě kdykoli po mši svaté. Příprava pro starší, hlavně 
mladé rodiče, bude spočívat v účastech na mši svaté v neděli v 10:45 hod. Tyto 
mše svaté budou katechetické. (První bude 6. 10. 2019) Pro mládeţ, která 
nechodí do náboţenství, bude kromě účasti na této mši poţadovaná účast na 
několika setkáních. Prosím, abyste si vybrali kmotra, který je biřmován, a který 
vám bude oporou v přípravě. Jeho úkolem bude dosvědčit, jestli vaše příprava 
probíhala s dostatečným úsilím.   
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Petr Kadlec věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na opravu farního kostela 10 000,- Kč 
P: Ludmily z Polešovic věnují na kostel 5100,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kapli 1000,- 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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