
Zpravodaj farnosti Polešovice 
9. 2. 2020 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Milana Kocourka, rodiče 
Kocourkovy a za živou rodinu s prosbou o stálou ochranu Panny 
Marie 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za 66 let společného života, za živou a + rodinu a za +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za dožití 70 let života, + rodiče, švagrovou, dar zdraví pro celou 
rodinu a za +++ 

Po 
10.2. 

Památka sv. Scholastiky, panny 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Ivanu Masaříkovu, rodiče 
Brázdilovy, prarodiče Šimíkovy a za +++ 
 

Út 11.2.  
St 
12.2. 

Pohřební mše sv. v Polešovicích, 14:30 hod - + Jana Klečková 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za živou a + rodinu Hrobařovu, 
Bednaříkovu a nemocnou dceru 
 

Čt  
13.2. 

Mše sv. v Ořechově 17:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dožití 100 let života, za + Zdeňka Kryštofa a celou 
živou a + rodinu 
 

Pá  
14.2. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Marii Kolářovu, 
manžela Vladimíra, dvoje + rodiče, živou a + rodinu a za +++ 
18:30 – setkání mladších biřmovanců na faře v Polešovicích 
 

So 15.2.  

16.2. 6. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za živé a + spolužáky ročníku 1941 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + rodiče Náplavovy, celou 
živou a + rodinu a za +++ 
11:30 – křest Jakub Horák 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dožití 90 let života, + manžela, dvoje + rodiče, Boží 
ochranu pro celou živou rodinu a za +++ 

 
 
Biřmovanci si po mši svaté vyzvednou u mě list od otce arcibiskupa pro sebe a 
pro své kmotry. V pátek po mši svaté mladší biřmovanci – žáci ZŠ a studenti 
středních škol - budou mít setkáni na faře v 18:30 hod. 
 
Kurz pro lektory začne v pátek 28. února v 18:00 hod na Orlovně v Uherském 
Hradišti, druhé setkání má být v sobotu 14. března v 9:00 hod. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na potřeby farnosti 700,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na kapli 500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na opravu kostelních hodin 5000,- Kč 
P: Z pohřbu Františka Bukvalda věnují na kostel 5000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kostel 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

