
Zpravodaj farnosti Polešovice 
27. 12. 2020 

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 + manžela Františka Mrkuse, 
jeho + rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Jenku a Karla Zavadilovy, 
živou a + rodinu 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Bartošovi, Šimkovi a 
Šťastné, za + rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu a za 
+++ 

Po 
28.12. 

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za 70 a 75 let života a dvoje + rodiče 

Út29.12 Pohřební Mše sv. ve Vážanech, 15:00 hod. – + Karel Sýkora 
St 

30.12. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za živou a + rodinu 
Bednaříkovu a +++ 

Čt  

31.12. 
Mše sv. v Polešovicích, 15:00 hod. – Za všechny, kteří se podílejí na 
chodu farnosti  

Pá 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie  - závazný zasvěcený svátek 
Mše sv. ve Vážanech Polešovicích, 7:30 hod. – Za celou farní 
rodinu, živé a + farníky z Vážan a za +++  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za farníky 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Miloslavu Brhelovú, živou a 
+ rodinu Brhelovu, Janušovu, Argalášovu a Rybárikovu 

So 

2.1. 
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů 
církve 

3.1. 

 

2. neděle po Narození Páně  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. –  
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Filoménu a Františka 
Vaculíkovy, živou a + rodinu 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za dožití 87 let života, za + manžela, dvoje + rodiče a +++ 

 
P: Pokud si rodina přeje odsunout úmysl na jiný termín, ať mi dá vědět 
nejpozději přede mši svatou. 
Doporučuje se sledovat mše svaté v televizi. V neděli v Ořechově v 8:55, v 
Polešovicích od 14:00 hod do 14:30 hod a ve Vážanech v 16:55 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.  
 
Chci se poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě rorátů, kteří uklízeli a 
zdobili kostely, kaple a faru, kostelníkům, ministrantům, akolytovi, lektorům, 
varhaníkům a zpěvákům za jejich pomoc, za všechno co nám pomohlo slavit 
všední dny a svátky. Chci se také poděkovat členům farní a pastorační rady za 
pomoc při spravování farnosti v uplynulém roce a všem, kteří nám jakýmkoliv 
způsobem pomohli, aby naše farnost mohla plnit své poslání – být farní 
rodinou. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 6000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 1000,- Kč 
O: Nejmenovaná rodina věnuje na kapli 1000,- Kč 
O: Děti, které letos přijaly první svaté přijímání věnují na kapli 1000,- Kč 
O: Štěpáni a Štěpánky darují na bohoslovce 1100,- Kč a na kapli 1100,- Kč 
P: Děti, které letos přijaly první svaté přijímání věnují na kostel 4400,- Kč 
P: Nejmenována firma věnuje na potřeby kostela 10000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na zvony 5000,- Kč 
P: Z pohřbu Věroslavy Vaňkové věnují na kostel 3000,- Kč 
P: Ze křtu Veroniky Patkové věnují na kostel 1500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenovaná rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 10000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
V: Nejmenovaná rodina věnuje na opravu kaple 1000,- Kč 
V: Děti, které letos přijaly první svaté přijímání věnují na kapli 1000,- 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

