
Zpravodaj farnosti Polešovice 24. 10. 2021 
24.10. 30. neděle v mezidobí – Sbírka na misie 

Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za všechna přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu a pomoc 
Boží pro živou rodinu, za + manžela k nedožitým 80. narozeninám a 
za dar zdraví 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Antonína a Marii 
Jordánovy, dvoje + rodiče, živou rodinu a za +++ 
11:30 – křest Matyáš Hlaváček 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Pavlíčkovy a 
Kutálkovy, + syna, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu a +++ 

Po 

25.10. 
Zpovídání v Polešovicích, 17:00 -17:55 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – volný úmysl 

Út26.10  
St 

27.10. 
Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – volný úmysl 

Čt  

28.10. 
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
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. – Za + Františka Šimíka, + 
Metodějku Kutálkovou, živou rodinu a za +++ 

Pá 

 29.10. 
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. – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod., – Za + rodinu Vaculíkovu a + 
syna Stanislava  

Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – volný úmysl 
So30.10  

31.10. 31. neděle v mezidobí  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + maminku Bohumilu 
Haplovou, živou rodinu a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Ludmilu Stodůlkovu, 
živou a + rodinu a za +++ 

Dušičková pobožnost na hřbitově – 14:00 hod. – Ořechov 

Dušičková pobožnost na hřbitově – 15:00 hod. - Polešovice 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu za 
přijaté milosti, za dvoje + rodiče, jejich + děti a za +++ 

 
Ve dnech od 25. října do 1. listopadu je možno mimořádně získat plnomocné 
odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě splnění tří obvyklých 
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímaní, modlitba na úmysl Svatého otce) je 
podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou  za zemřelé. Povolení je 
určeno těm, kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat 
odpustky v obvyklé době. (od. 1. do 8. listopadu) 
 
Již jsou fotky z našeho Polešovkého biřmování. Pokud máte zájem, jsou na 
internetové adrese: adelanedorostkovap.wixsite.com/nedorostkova-
photo/clients–albums. Prosíme rodiče o předání informací mezi sebou. 
Děkujeme 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1500,- Kč 
P: Ze křtin Adama Antonína Verbíka věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Z pohřbu Jonáše Slavíka věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 10000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Ze křtu Mie Balcárkové věnují na kostel 2000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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