
Zpravodaj farnosti Polešovice 
20. 12. 2020 

20.12. 

 

4. neděle adventní 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Stanislava Šimíka a syna 
Stanislava, ať jejich duše najdou klid v Boţí náručí 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + rodiče Tománkovy a 
Kaňovské, celou ţivou rodinu a +++ 
Zpovídaní v kostele v Polešovicích 14:00 – 15:30 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Teodora Schottla, dvoje + 
rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a +++ 

Po 
21.12. 

Rorátní Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod.!!! – Poděkování za doţití 
85 let a prosba o dar zdraví 

Út22.12 Pohřební Mše sv. v Plešovicích, 14:00 hod. – + Věroslava Vaňková 
St 
23.12. 

Rorátní Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod.!!! – Za nemocnou osobu 
a dar zdraví 

Čt  

24.12. 
Vigilie Narození Páně  
Mše sv. v Polešovicích, 15:00 hod. – 
Mše sv. ve Vážanech, 16:30 hod. – Za varhaníky a muţský a ţenský 
sbor ve Váţanech 
Mše sv. v Ořechově, 20:30 hod. – 
Mše sv. v Polešovicích, 22:00 hod. –  

Pá 

25.12. 
Slavnost Narození Páně  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + manţela, dvoje + rodiče a 
ţivou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Františku Vašinovou, 
manţela, jejich rodiče, zetě Miroslava Skybu a rodiče Tománkovy 
Mše sv. ve Vážanech, 12:00 hod.!!! – Za + otce Josefa Bilíka a 
všechny kněze, kteří v této kapli slouţili 

So 

26.12. 
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

Mše sv. ve Vážanech, 7:30 hod – 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za ţivé a + Štěpány a Štěpánky z 
Ořechova 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. –  

27.12. 

Ne 

 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + manţela Františka Mrkuse, 
jeho + rodiče a Boţí ochranu pro celou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Jenku a Karla Zavadilovy, 
ţivou a + rodinu 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Bartošovi, Šimkovi a 
Šťastné, za + rodinu, dar zdraví a Boţí ochranu pro ţivou rodinu a za 
+++ 

Sbírka na Charitu: Ořechov 3920,- Kč, Polešovice: 13272,- Kč, Váţany: 4300,- 
Kč, Spolu: 21492,-Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 2200,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 200,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na kapli 2000,- Kč  
O: Ze křtu Emílie Kepákové věnují na potřeby kaple 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na potřeby kostela 2000,- Kč 
P: Z pohřbu Jaroslava Trubačíka věnují na kostel 4000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na opravu kostela 2000,- Kč 
P: Nejmenována dárkyně věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč a na bohoslovce 1000,- Kč  
Děkujeme za vaši štědrost. 

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŢÍŠ 
(Pro modlitbu u jesliček v rodině) 

Jeţíši, Boţské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a 

klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby 
malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve 
tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a 

všechno tvoří nové. Věříme, ţe nás miluješ, proto chceme dnes začít 
nový ţivot. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a 

stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, ţe nejsme schopni bez tvé 
pomoci vykonat ţádný dobrý skutek. Dej nám své poţehnání, abychom 
byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. 

Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi 
ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, 

připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něţnou 
láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své 
malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.  

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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