
Zpravodaj farnosti Polešovice 
29. 9. 2019 

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 +++  

Po  
30.9. 

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
Zpovídání v Polešovicích, 17:00 -17:55 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. - Za Lenku Kovalovu a celou 
rodinu Šebestů, Luskovu a Suchánkovu 
 

Út  1.10. Památka sv. Terezie od Dítěte Jeţíše, panny a učitelky církve 
St 
2.10. 

Památka svatých andělů stráţných 
Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za rodiče Jedličkovy, dva syny, 
za rodiče Hanákovy, za Oldřicha Hanáka, ţivou rodinu a dar zdraví 
 

Čt  
3.10. 

Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za 50 let společného ţivota a ochranu a pomoc Boţí pro 
ţivou rodinu 
 

Pá  
4.10. 

Památka sv. Františka z Assisi 
Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace ve Váţanech, 16:00 -16:50 hod. 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za dary Ducha Svatého, za 
ochranu Panny Marie, za dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Růţenu a 
Stanislava Holáňovy, dvoje rodiče a + Marii a Antonína 
Odstrčilíkovy a + bratry a sestry  
Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – Za + Boţenu Učňovou, + Martu 
Bělovskou a za +++ 

So 
5.10. 

 

6.10. 

Ne 

27. 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 doţití 85 let, dar zdraví, za + sestru, 4 bratry a Boţí ochranu 
pro celou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Františka Toboláka, Marii 
a Hynka Odstrčilíkovy, rodinu Jordánovu, odstrčilíkovu, za ţivou 
rodinu a za +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Františka Trlidu, dvě 
manţelky, + děti, ţivou rodinu a za +++  

V neděli, 6.10. po mši svaté bude moţnost získat medaili sv. Aneţky. 
O: V měsíci říjnu Vás zveme k modlitbě růţence, kaţdý den v kapli 
v Ořechově v 17:30 hod. 
 
Začínáme přípravu na svátost biřmování. 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 za účasti kmotrů a rodičů biřmovanců mladších 18 let.) 
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.   
 
Sbírka na opravy ve farnosti: Ořechov: 5000,- Kč, Polešovice: 20656,- Kč, 
Váţany: 3200,- Kč, Spolu: 28856,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Z pohřbu Renaty Schönové věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Z pohřbu Anny Ketmanové věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Ze svatby Ryndová - Machala věnují na kostel 1000,- Kč 
P: Ze křtu Matěja Tringelu věnují na kostel 1000,- Kč 
O: Ludmily z Ořechova věnují na bohoslovce 1000,- Kč a na potřeby kaple 
750,- Kč 
O: Václavové z Ořechova věnují na bohoslovce 1000,- Kč 
V: Ludmily věnují na kapli 800,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na opravy kostela 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

