
Zpravodaj farnosti Polešovice 
25. 10. 2020 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za živou a + rodinu Stodůlkovu, 
Verbíkovu, Krejčeříkovu a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za živou a + rodinu 
Machálkovu a +++  
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Františka Vaculíka, dvoje + 
rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 

Po 
26.10. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.!!! – Za Josefa a Františku 
Drobilovy, za živou a + rodinu 

Út27.10 Pohřební Mše sv. v Ořechově, 13:00 hod. – + Drahomíra 
Petřkovská 

St 
28.10. 

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 13:00 hod. – + Antonín Jordán 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.!!! – Za rodiče Martykánovy, 
Panáčkovy a za +++ 

Čt  
29.10. 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod.!!! – Za + Vladimíra Suchánka, + 
Vlastu Zerzánovou – ke 100. výročí, za + sourozence a za dar zdraví 
pro živou rodinu 

Pá  
30.10. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Josefa Běhávku, za živou 
a + rodinu Běhávkovu, živou a + rodinu Měšťánkovu a za +++ 

So31.10  

1.11. 

Ne 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. –  
 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – volný úmysl 

Dušičková pobožnost na hřbitově – 14:00 hod. – Ořechov 

Dušičková pobožnost na hřbitově – 15:00 hod. - Polešovice 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.!!! – Za živou a + rodinu, za +++ a 
za ochranu před epidemii 

Mše svaté jsou soukromé, všichni věřící jsou dispensováni od fyzické účasti na 
nedělních bohoslužbách, doporučuje se sledovat mše svaté v televizi. 
Když si rodina přeje odsunout úmysl na jiný termín, ať mi dá vědět nejpozději 
přede mši svatou. V neděli v Ořechově v 8:45, v Polešovicích od 14:00 hod do 
14:30 hod a ve Vážanech v 17:45 hod se bude podávat svaté přijímání pro ty, 
kteří v ten den nebudou fyzicky přítomni na mši svaté. 

 
 
Prosíme, abyste se připojili každý večer v 20:00 hod k modlitbě za ukončení 
pandemie.  
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1300,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 6000,- Kč 
P: Polešovická mládež a chasa věnují na Polešovský kostel 1500,- Kč,  
P: Z pohřbu Víta Zerzána věnují na kostel 3000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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