
Zpravodaj farnosti Polešovice 
29. 8. 2021 

29.8. 22. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Františku Miklíkovu, dva + 
manžele, dva + syny, dceru, vnuka s prosbou za ochranu Panny Marie 
pro živou rodinu a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za přijatá dobrodiní za 54 let manželství, za celou živou 
a + rodinu, za obrácení hříšníků a za +++ 
11:30 – křest Isabela Střížíková 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Marii Šoustkovou, dvoje + 
rodiče, švagrovou Annu a za +++ 

Po 

30.8. 
Zpovídání v Polešovicích, 17:00 -17:55 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Oldřicha Hanáka, jeho 
rodiče, za rodinu Jedličkovu a dar zdraví a za +++ 

Út31.8.  
St 

1.9. 
Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Poděkování za vyslyšení 
modliteb a prosba o další ochranu 

Čt  

2.9. 
Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – volný úmysl 

Pá 
 3.9. 

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 16:00 -16:50 hod. 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za dary Ducha Svatého a další 
ochranu v novém školním roce 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod., Žehnání aktovek!!!  – 
Za Františka Sojáka k nedožitým 85. narozeninám, 10. výročí úmrtí a 
za + rodiče Sojákovy a Ketmanovy, za živou a + rodinu 
Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – volný úmysl 
 

So 4.9. Svatební Mše sv. v Polešovicích,10:30 hod. - Veronika Pleváková a 
Lukáš Strýček 
Svatební obřad v Polešovicíh, 12:00 hod. - Roman Krys a Ivana 
Hrobařová 
Svatební Mše sv. v Ořechově, 14:00 hod. - Stanislav Martinák a 
Ewa Malicka 

5.9. 23. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. ve Vážanech, 9:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dožití 70 let života a 50 let společného života, za dar 
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – volný úmysl 

Andělíčková pouť v Ořechově 
Mše sv. v Ořechově, 15:00 hod. – Za padlé a vězněné vojíny z 
Ořechova 

 
Prosím děti a mládež, ať nezapomínají, že k dobrému začátku školního roku 
patří i dobrá svatá zpověď. ;-) 
 
Ořechov: Můžete si vzadu brát lístečky na mše svaté a dávat je do krabice. 
 
 

P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz  
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