
Zpravodaj farnosti Polešovice 
29. 11. 2020 

29.11. 

 

1. neděle adventní – žehnání adventních věnců 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Ludmilu Špendlíkovou, + 
manžela Bedřicha, celou živou rodinu a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Blanku Šoustkovou, živou 
a + rodinu 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za nemocnou osobu, dar zdraví a 
Boží ochranu pro celou rodinu a za +++ 

Po 

30.11. 
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
Rorátní Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod.!!! – Za + Stanislava 
Píšťku a rodiče 

Út1.12  
St 
2.12. 

Zpovídání a adorace v Polešovicích, 16:00 -16:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + rodiče a + syna a za +++ 
 

Čt  

3.12. 
Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 16:00 -16:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za + Drahomíru Petřkovskou 
(věnují přátelé z ulice) 
 

Pá 4.12. Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 16:00 -16:50 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za nemocnou osobu, dar zdraví a 
Boží ochranu pro celou rodinu 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Júliusa Sokola a 
Josefa Michnu, za živou a + rodinu Sokolovou a Michnovou 
Mše sv. v Ořechově, 19:00 hod. – Za + Jindřicha Cilečka (věnuje 
KDU-ČSL) 

So5.12.  

6.12. 

 

2. neděle adventní 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za rodiče Zelinovy, syna, 
vnučku a tetu Františku 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Stanislava Cilečka, dvoje + 
rodiče a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za živé a + Marie z Vážan 

 
 
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 16:45 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.  
 
Prosím biřmovance, ať si dnes po mši svaté vyzvednou u mě adventní 
kalendář. 
 
O: Z pohřbu Jindřicha Cilečka věnují na kapli 4000,- Kč 
O: Nejmenované rodiny věnují na kapli 800,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na sochu Panny Marie 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 5000,- Kč 
P: Ze křtin ze dne 8. 11. věnují na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 5000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
 
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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