
Zpravodaj farnosti Polešovice 
29. 12. 2019 

29.12. 

Ne 

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – obnova manželských 
slibů 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + manžela Františka Mrkuse 
k nedožitým 70. narozeninám a za ochranu Boží pro celou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Františku Vašinovou, 
druhé výročí, za manžela, jejich rodiče a zetě Miroslava Skybu 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Teodora Schottla, dvoje + 
rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 
 

Po  
30.12. 

Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 14:00 hod. - + Marie Minaříková 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – volný úmysl 
 

Út 
31.12. 

Mše sv. v Polešovicích, 15:00 hod. – Za všechny, kteří se podílejí na 
chodu farnosti  

 
St 
1.1. 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie  - závazný zasvěcený svátek 
Mše sv. ve Vážanech, 7:30 hod.!!! – Za celou farní rodinu, za živé a 
+ farníky a +++ 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za blaho obce Ořechov 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
 

Čt  
2.1. 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů 
církve 

Pá  
3.1. 

První pátek v měsíci 
Mše sv. ve Vážanech 17:00 hod. – Za + rodiče Schotlovy a 
Stodůlkovy, dva syny, za dar zdraví pro celou rodinu a +++ 
Po mši svaté bude žehnání křídy a přítomných koledníků 

 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Josefa Horáka, + rodiče 
Martykánovy, Horákovy a Šimíkovy, za živou a + rodinu 

 
Mše sv. v Ořechově 19:00 hod. – Za živé a + zahrádkáře 
Po mši svaté bude žehnání křídy a přítomných koledníků 
 

So 
4.1. 

Ráno v kostele v Polešovicích bude krátké žehnání křídy a koledníků 
v 9:00 hod., po kterém půjdou zanést požehnání rodinám 

5.1. 

Ne 

2. neděle po Narození Páně  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za + Jenku a Bohumila 
Koryčánkovy, zetě Antonína, rodinu Čechovu a +++ 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za dvoje + rodiče, bratra Josefa, 
celou živou rodinu a +++ na které nikdo nepamatuje 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
Vánoční koncert – kostel Polešovice 14:00 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Františka a Antonii 
Sýkorovy, + rodiče Hrabcovy a +++ 

 
Chci se poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě snídaně po rorátech, kteří 
uklízeli a zdobili kostely, kaple a faru, kostelníkům, ministrantům, akolytovi, 
lektorům, varhaníkům a zpěvákům za jejich pomoc, za všechno co nám 
pomohlo slavit všední dny a svátky. Chci se také poděkovat členům farní a 
pastorační rady za pomoc při spravování farnosti v uplynulém roce a všem, 
kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli, aby naše farnost mohla plnit své 
poslání – být farní rodinou. 
 
Naše farnost uspořádá 5. ledna 2020 ve 14:00 hod. Vánoční koncert. Na 
varhany zahraje Jiří Stodůlka a v druhé části programu doprovodí chrámový 
sbor z Ořechova, který zazpívá úryvky z české mše vánoční Jakuba Jana Ryby. 
Výtěžek koncertu bude věnován na opravy farního kostela. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na potřeby kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 10 000,- Kč 
O: Štěpánky a Štěpáni z Ořechova věnují na kapli 1100,- Kč a 1100,- Kč na 
bohoslovce 
O: Z pohřbu Jaroslava Filípka věnují na kapli 1000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na vážanskou kapli 5000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kapli 1000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kapli 200,- 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/
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