
Zpravodaj farnosti Polešovice 
24. 1. 2021 

24.1. 

 

3. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Miklíkovy, dva syny, 
dceru a + vnuka (3.skupina) 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Marii a Vladimíra 
Menšíkovy, za živou a + rodinu 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Ludmilu a Františka 
Janíkovy, živou a + rodinu Janíkovu a Bilíkovu a +++ 
 

Po 
25.1. 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. –  
 

Út26.1 Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
St 

27.1. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. –  

Čt  

28.1. 
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za rodiče Martinákovy a rodiče 
Fialovy a + děti s prosbou o zdraví pro celou rodinu 
 

Pá 29.1. Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. –  
 

So 30.1. Zpovídaní v Ořechově, 14:30 hod.  
Mše sv. Ořechově, 15:00 hod. – z památky sv. Jána Bosca, kněze 
(4.skupina) 
 

31.1. 

 

4. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za pátra Josefa Vandíka, 
Štěpána Vandíka, ctihodnou sestru Mechtildu, rodiče sourozence a + 
salesiány  
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Rozálii a Aloise 
Šuráňovy, jejich + sourozence, pravnuka, ochranu a pomoc Boží pro 
živou rodinu a +++ (5.skupina) 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky  

11:30 – křest Johanka Mezírková 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Františku Hyákovou, + 
manžela, děti, nemocného syna a za +++ 

 
 

 
 
Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů 
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.  
 
O: Nejmenovaná rodina věnuje na kostel 2400,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na TV Noe 1000,- Kč 
P: Nejmenovaná rodina věnuje na sochu Panny Marie 1000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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