
Zpravodaj farnosti Polešovice 
10. 1. 2021 

10.1. 

Ne 

Svátek Křtu Páně  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Jaroslava Miklíka a + Pavlu 
Zelinovou a +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za nemocnou osobu a za 
působení léčby 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Františka a Antonii 
Sýkorovy, + rodiče Hrabcovy a za +++ 

Po 

11.1. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. –  

Út12.1  
St 
13.1. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. –  

Čt  

14.1. 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. –  

Pá 15.1. Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Antonína a Růženu 
Bartošíkovy, dvoje rodiče, živou a + rodinu a za +++ 

So 16.1.  

17.1. 

 

2. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Štěpána Caudra, + manželku, 
+ vnuka, zetě, celou živou rodinu a +++ (2.skupina) 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Poděkování za 40 let života a 
za živou rodinu 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Svobodovy, + dceru, 
dva zetě, celou + rodinu a za +++ 

 
P: Pokud si rodina přeje odsunout úmysl na jiný termín, ať mi dá vědět 
nejpozději přede mši svatou. 
O: Na mše svaté v neděli v Ořechově se chodí podle rozpisu, aby se na mši 
svatou dostali všichni alespoň jednou za měsíc. 
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.  
 

 
 
 
Tříkrálová sbírka letos probíhá jiným způsobem, můžete přispět online, 
dárcovskou SMS, nebo do krabiček, které máme umístěny i vzadu v kostele a 
v kaplích v neděli 10.ledna. a 17.ledna. 
 
O: Nejmenovaná rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 1000,- Kč 
O: Nejmenovaná rodina věnuje na kapli 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1400,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na opravy farního kostela 2000,- Kč 
V: Z pokladničky od sv. Antonínka se vybralo na opravy kaple 5000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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