
Zpravodaj farnosti Polešovice  
26. 12. 2021 

2.1. 2.neděle po Narození Páně 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za + Jenku Koryčánkovou, + 
manţela, rodinu Čechovu a za +++ 
 Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za rodiče, bratra, sestru, dceru 
Ivanku, manţela Zdeňka Andrýska a Boţí ochranu pro celou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky  
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. - Za + rodiče Františka a Antonii 
Sýkorovy, + rodiče Hrabcovy, dar zdraví pro celou rodinu a  +++ 

Po 

3.1. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – volný úmysl 

Út4.1.  
St 
5.1. 

Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 14:30 hod. – + Jan Jurkovič 
 

Čt 

6.1. 
Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek 
Mše sv. ve Vážanech, 16:00 hod. – Za + rodinu Panáčkovu a 
Bartošíkovu a za +++ (po mši svaté ţehnání koledníků a křídy) 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za + Ludmilu Mrkusovou 
k nedoţitým 70. narozeninám, + manţela, za dar zdraví a Boţí 
ochranu pro celou rodinu (po mši svaté ţehnání koledníků a křídy) 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za ţivou a + rodinu 
Bednaříkovu a Hrobařovu, za Boţí ochranu a +++ 

Pá 
 7.1. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – volný úmysl 

So8.1. 8:00 - Skautská klubovna Polešovice – sraz koledníků Třikrálové 
sbírky, kdo má zájem připojit se ke skautům, ať si přinese plášť a 
korunu 
9:00 – kostel Polešovice – Ţehnání koledníků a křídy 
Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 11:00 hod. – + Ludmila Sýkorová 
 

9.1. 

Ne 

Svátek Křtu Páně  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
 Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Aneţku a Antonína 
Miklíkovy, jejich rodiče, + syna, za dar zdraví, Boţí poţehnání pro 
celou rodinu a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – volný úmysl  

11:30 – křest Dominik Vavruša 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. - Za + rodiče, dva syny, Boţí 
ochranu pro celou rodinu a za +++ 

 
 
O: V pátek 7. a v sobotu bude v Ořechově probíhat Tříkrálová sbírka. 
Pokladnička bude k dispozici i v neděli při mši sv. Děti, které chtějí pomáhat 
s koledováním, ať se nahlásí v sakristii 
O: Zájemci o úmysly na mše sv. v Ořechově na rok 2022, ať je zapisují na 
připravené lístky a vhazují vzadu v kapli do boxu. 
 
P: Zájemci o důleţité úmysly mše svaté v Polešovicích, ať je hlásí 4 měsíce 
dopředu u otce Jozefa v sakristii po mši svaté.  
 
O: Štěpánky a Štěpáni z Ořechova věnují na bohoslovce 1300,- Kč a na sochu 
Panny Marie 1300,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 800,- 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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