
Zpravodaj farnosti Polešovice  
12. 12. 2021 

12.12. 3.neděle adventní „C“ 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za Ludmilu a Stanislava 
Vašinovy, za živou a + rodinu a za +++ 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Svozilovy, jejich + 
rodiče, za živou a + rodinu s prosbou o další ochranu a pomoc Boží 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za dožití 80 let života, za dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží 
ochranu pro celou rodinu a za +++ 

 
Po 
13.12. 

Památka sv. Lucie, panny a mučednice 
Rorátní Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod. – Na poděkování Pánu 
Bohu a Panně Marii za dožití 86 let života, za + manžela, za dar 
zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu 
 

Út14.12 Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
St 

15.12. 
Rorátní Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod. – Za duše v očistci, na 
které nikdo nepamatuje 
 

Čt 

16.12. 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za + Marii a Františka Latinovy, 
za živou a + rodinu 
 

Pá 
 17.12. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Věroslavu Vaňkovu 
k 1. výročí úmrtí, její rodiče, rodinu Jordánovu a +++ 

 
So18.12  

19.12. 4.neděle adventní „C“ 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
 Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + manžela Františka Mrkuse, 
jeho + rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Františka a Marii 
Šimíkovy, + syny a dceru 

Zpovídaní v kostele v Polešovicích 14:00 – 15:30 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. Za + Teodora Schottla, dvoje + 
rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 

 
 

 
 
Od 13. -19. prosince 2021 – „Dny vděčnosti zdravotníkům“ – Zdravotníci 
nebudou mít o Vánocích volno, jsou pro nás darem… 
 
P:O: Chci se poděkovat chlapům z obce Polešovice a pánu Kuchařovi 
z Ořechova za dokončení schodů a zábradlí z farní zahrady ke kostelu 
v Polešovicích. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1500,- Kč 
P: Neznámy dárce věnuje na kostel 12000,- Kč 
P: Nejmenována osoba věnuje na sochu Panny Marie v Ořechově 3000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 750,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 

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