
Zpravodaj farnosti Polešovice 
10. 10. 2021 

10.10. 28. neděle v mezidobí 
Hody v Polešovicích 
Mše sv. v Polešovicích, 8:00 hod.!!! – Za Polešovickou mládež 

Mše sv. v Ořechově, 9:30 hod.!!! – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dožití 87 let, živou a + rodinu a ochranu Panny Marie 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Františka Trlidu, dvě 
manželky, + děti, za živou rodinu a za +++ 

 
Po 
11.10. 

Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 15:00 hod. - + Zdenka 
Martykánová 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za rodiče Tománkovy, 
Kaňovské, živou rodinu a za +++ 
Setkání Pastorační rady farnosti na faře v 19:00 hod. 
 

Út12.10  
St 

13.10. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za rodiče Vašinovy, syna, 
rodiče Mikulíkovy, dva syny, dceru a za dožití 80 let života 
 

Čt  

14.10. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Františka a Terezii Janíkovy, 
jejich rodiče a sourozence a za +++ 
 

Pá 
 15.10. 

Památka sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod., – volný úmysl 
 

So16.10  

17.10. 29. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Víta Zerzána, 1. výročí, za 
Stanislava Petrželku a dvoje rodiče 
11:30 – křest Mia Balcárková 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Marii Kutálkovou, + 
manžela, dvoje + rodiče a za +++ 

 
 
 

 
 
Chci se poděkovat všem, kdo se podíleli na zvládnutí slavností spojenou 
s vysluhováním svátosti biřmování. Biřmovancům, jejich rodičům a kmotrům, 
kostelníkům, ministrantům, varhaníkům a zpěvákům, těm, co uklízeli a 
nazdobili kostel a všem přítomným za aktivní účast. Děkuji i za praktický 
dárek. Společně jsme to zvládli na výbornou. 
 
O: TJ Sokol Ořechov věnuje na opravu sochy Panny Marie 3000,- Kč - dar 
z hodů. 
O:P:V: Biřmovanci věnují na kostel 13000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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