
Zpravodaj farnosti Polešovice  
31. 10. 2021 

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 +++ 

 
Po 

1.11. 
Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek 

Mše sv. ve Vážanech, 16:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. Ořechově, 17:00 hod. – volný úmysl  
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + rodinu Pavelovu a 
Grossmanovu 

Út2.11 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
Mše sv. ve Vážanech, 16:00 hod. – Za všechny zemřelé 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Na úmysl papeže 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + kněze z naší farnosti 
St 
3.11. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + rodiče Josefa a Marii 
Lenhartovy, dvoje stařečky, živou rodinu a za +++ 

Čt  

4.11. 
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod.!!! – volný úmysl 
 

Pá 

 5.11. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod., – Za rodiče Marii a Josefa 
Němcovy, za živou a + rodinu 

So6.11  

7.11. 32. 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 dar zdraví pro rodiče a dva 
syny 
11:30 – křest Jakub Korvas 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.!!! – Za + rodiče Bukvaldovy, 
Procházkovy, + vnuka a za +++ 

 

 
 
Vzadu na nástěnce máte „Hlavní otázky pro synodální konzultační setkání“. 
Dáváme to do pozornosti všem, no hlavně tomu, kdo má zájem zapojit se do 
pracovní skupiny. Bližší informace Vám poskytne náš delegát pán Antonín 
Haloda. 
 
Milí farníci, 
společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a 
zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a 
poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením 
dodávky energií od dodavatele Bohemia energii a dalších společností. 
Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na 
stránkách 
www.kristyn.cz. 
 
Sbírka na Misie: Ořechov spolu s dary 10860,- Kč, Polešovice: 18329,- Kč, 
Vážany spolu s dary na misie: 5000,- Kč, Spolu: 34189,- Kč 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 5000,- Kč 
P: Ze křtu Matyáše Hlaváčka věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na sochu Panny Marie v Ořechově 3000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 5000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na kapli 1000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 

tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz  

http://www.farnostpolesovice.cz/
mailto:fapolesovice@ado.cz

