
Zpravodaj farnosti Polešovice 
13. 10. 2019 

13.10. 

Ne 

28. neděle v mezidobí  

Hody v Polešovicích 
Mše sv. v Polešovicích, 8:00 hod.!!! – Za Polešovickou mládež 

Mše sv. v Ořechově, 9:30 hod.!!! – Za + dceru Evičku s prosbou o 
další Boží ochranu a dar zdraví pro celou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Barunku Halodovou 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Poděkování P. Bohu a P. Marii 
za dožití 70 let života, + syna, dvoje + rodiče, Boží ochranu pro celou 
rodinu a za +++  
 

Po  
14.10. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za farníky 

Út  15.10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
 

St 
16.10. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Josefa a Františku 
Drobilovy, za živou a + rodinu 
 

Čt  
17.10. 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Marii Caudrovou k 20. 
výročí úmrtí, + manžela, dvoje + rodiče a sourozence a za dar zdraví 
pro celou rodinu 
 

Pá  
18.10. 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Júliuse Sokola 
Po mši svaté se s dětmi pomodlíme misijní růženec – připojíme se 
k Misijnímu mostu modlitby, ke kterému nás pozvali naši 
biskupové 
 

So 
19.10. 

Svatební obřad v Polešovicích, 11:00 hod. – Běhávka – Fraňková 
12:00 - Křest Sofie Martinák  

Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Annu Kodrlovou, + rodiče 
Kodrlovy, Fabíkovy a Roubalíkovy a za +++ 
 
Sčítaní lidu dne 6.10.:  Polešovice  7:30 – 100  
                                          Ořechov 9:00 -  127  
                                      Polešovice 10:45 - 239  
                                           Vážany 18:00 – 56 

20.10. 

Ne 

29. neděle v mezidobí – Sbírka na misie 

Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Štěpána a Ludmilu Šimíkovy, 
dceru Ludmilu, vnuka Stanislava – nechť jejich duše v klidu spočinou 
v Boží náruči 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dar zdraví, za +rodiče z obou stran a za živou a + 
rodinu 
11:30 – křest Richard Popper 

Misijní Farní den, Sokolovna v Polešovicích,15:00 hod. – 
Přednáška a promítaní z misie v Africe, batůžkový misijní koláč a 
batůžkový košt – misijním koláčem a obsahem ploskačky uhostíme 
sousedy u stolu a přispějeme na konkrétní misijní dílo, které nám 
misionářky představí. 

 
Chtěl bych povzbudit všechny, kdo ještě zvažují, že se přihlásí k přípravě 
k svátosti biřmování, ať to klidně udělají. Budu se usilovat každému vyjít 
vstříc, hlavně těm, kdo studují, pracují, nebo se starají o rodinu. Vím, že vás je 
ještě dost, kteří to s mou pomocí určitě zvládnou. 
 
Dne 19. 10 si v kostele v Polešovicích vyslouží svátost manželství: Jiří 

Běhávka, syn Jiřího a Vladimíry roz. Kolářové a Michaela Fraňková 
z Uherského Hradiště, dcera Petra a Jaroslavy Kučerové, roz. Tihelkové. 
Prosíme o modlitby za snoubence. 
 
P: Z pohřbu Marie Moricové věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
O: Ze svatby Andrýsek - Lipárová věnují na ořechovskou kapli 1000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
V: nejmenována rodina věnuje 2000,- Kč na opravu kostela, 2000,- Kč na 
opravu Vážanské kaple a 1000,- Kč na bohoslovce 
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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