
Zpravodaj farnosti Polešovice  
9. 1. 2022 

9.1. 

Ne 

Svátek Křtu Páně  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
 Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Anežku a Antonína 
Miklíkovy, jejich rodiče, + syna, za dar zdraví, Boží požehnání pro 
celou rodinu a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + rodinu Tesařovu a 
Knížovu, za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu a 
za+++  

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

Po 

10.1. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Poděkování Pánu Bohu za 70 
let života s prosbou o další Boží ochranu pro celou rodinu a za +++ 

Út11.1.  
St 

12.1. 
Pohřební Mše sv. v Ořechově, 14:30 hod. - + Božena Vágnerová 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za Josefa Dvouletého, 
manželku, syna a vnuka, za živou a + rodinu a za+++ 

Čt 
13.1. 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za + Štěpána Caudra, +manželku, 
syna, vnuka, zetě, živou rodinu a za +++ 

Pá 

 14.1. 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – volný úmysl 

So15.1. 9:00 -16:00 Kalčocup na faře v Polešovicích 
 

16.1. 2.neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
 Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Jaroslava Miklíka a + Pavlu 
Zelinovou a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – volný úmysl  

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za dožití 75 let života, za + rodiče, celou živou a + rodinu a za 
+++ 

 
Prosíme o nachystání občerstvení pro účastníky Turnaje v Kalčocupu pro 
mládež našeho děkanátu, který bude v sobotu. Kdo by chtěl udělat dobrý 
skutek a něco na faru přinést, ať tak udělá v sobotu ráno od 8:30 hod do 9:00 
hod. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 
 

 
 
Statistika za rok 2021: Křty – 21, První svaté přijímaní 18, Svátost biřmování 
57, svatby 6 a pohřby 32. 
 
Děkuji všem, kdo se podíleli v naší farnosti na Třikrálové sbírce, je ještě 
možnost přispět vzadu do pokladničky. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Z pohřbu pána Jána Jurkoviče věnují na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 20 000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Rodinná firma z Polešovic věnuje na kostel 15 000,- Kč 
P: Z pohřbu paní Ludmily Sýkorové věnují na kostel 2000,- 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 
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