
Zpravodaj farnosti Polešovice  
28. 11. 2021 

28.11. 1.neděle adventní  „C“ – žehnání adventních věnců 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Dominika Kuchaře 
k nedožitým 100. narozeninám, + manželku a dva syny, za dar zdraví 
s prosbou o další ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Filoménu a Františka 
Vaculíkovy, živou a + rodinu Vaculíkovu, Latinovu a Masaříkovu 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + varhaníka Vojtěcha Habu, 
+ manželku a +++ 

Po29.11 Rorátní Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod. – volný úmysl 
 

Út30.11 Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
St1.12. Zpovídání a adorace v Polešovicích, 16:00 -16:50 hod. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Františka a Marii 
Šimíkovy a +++ 

Čt2.12. Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 16:00 -16:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za živou a + rodinu Stodůlkovu a 
Míšovu a za +++ 

Pá 

 3.12. 
Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
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. – Poděkování Pánu Bohu za dožití 
80 let života, za + maminku Filoménu Zelinkovou, za dar zdraví a 
Boží ochranu pro živou rodinu 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Marii Škodíkovu, 
Miladu Černochovu, dceru Milušku, za dar zdraví pro dceru Libuši a 
za +++ 

Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – volný úmysl 
So4.12  

5.12. 2.neděle adventní „C“ 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Stanislava Cilečka, dvoje + 
rodiče, bratra, živou rodinu a za +++ 
Mše sv.v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + manžela, dvoje + rodiče, + 
bratra, živou a + rodinu Korvasovu, Neumannovu a Máčalovu a +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za živé a + Marie z Vážan 

 
 
P: Na rorátní mši svatou v pondělí, ať si děti přinesou lucerničky.  Snídaně na 
faře nebude, děti dostanou svačinu do školy. I ve středu a v pátek bude mše 
svatá s lucerničkama… 
 
Po mši svaté ve čtvrtek v Ořechově a v pátek ve Vážanech a v Polešovicích 
přijde mezi nás Mikuláš se svou družinou. 
 
P: Děkujeme za pomoc všem, kdo tento týden pomohli s úklidem kostela, 
s natáhnutím koberců a s úklidem listí kolem kostela. 
 
Sbírka na Charitu: Ořechov: 6430,- Kč, Polešovice: 17250,- Kč, Vážany spolu 
s dary 5700,- Kč, Spolu: 29380,- Kč 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1500,- Kč 
P: Z pohřbu pána Františka Sojáka věnují na kostel 1500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč a na bohoslovce 1000,- Kč 
P: Ze křtu Víta Hlaváčka věnují na kostel 2000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kapli 1000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kapli 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

