Zpravodaj farnosti Polešovice
8. 11. 2020
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32. neděle v mezidobí
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Annu Krsičkovu, + rodiče
Suchánkovy a živou rodinu
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Mons. Martina Horkého a
všechny živé a + kněze, kteří v naší farnosti působili
11:30- křest Gabriela Jamrichová
12:00 – křest Tereza Šňupíková
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. –
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Adorační den farnosti Polešovice a den modliteb za bohoslovce
Adorace v Polešovicích 18:00hod. – 18:45 hod.
V průběhu celé adorace se bude podávat svaté přijímání
Mše sv. v Polešovicích, 19:00 hod. – Za + Jana Achilesa, tatínka,
živou rodinu a +++ věnují spolužáci
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Památka sv. Martina Tourského, biskupa
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Památka sv. Anežky České, panny

So14.11

15.11.

33. neděle v mezidobí
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za živé a + Anežky a Martiny z
Ořechova
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Na poděkování Pánu Bohu za
70 let života s prosbou o další ochranu a pomoc Boží, za + manžela,
dvoje + rodiče, celou živou a + rodinu a za +++
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. –

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 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.
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 3000,- Kč
Děkujeme za vaši štědrost.
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti
tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz

