
Zpravodaj farnosti Polešovice 
16. 10. 2022 

16.10. 29. neděle v mezidobí  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Františka Šimíka, +Metodějku 
Kutálkovu, za dar zdraví, živou rodinu a +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Víta Zerzána, Stanislava 
Petrželku, živou a + rodinu 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Františka Trlidu, dvě 
manželky, + děti, živou rodinu a +++ 
 

Po 
17.10. 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Štěpána Šrahůlka, za + 
rodiče, živou a + rodinu a +++ 
 

Út18.10 Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
St 

19.10. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Anežku Hoškovou, za 
manžela Jaroslava, bratra Josefa, prarodiče, celou rodinu a +++ 
 

Čt 

20.10. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + rodinu Stodůlkou, 
Obdržálkovu a pomoc Boží pro celou živou rodinu 
 

Pá  
21.10. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod., – Za + Stanislava a 
Růženu Holanovy, dvoje rodiče, za Antonína a Marii Odstrčilíkovy a 
+ bratry a sestry 
 

So22.10  

23.10. 30. neděle v mezidobí – Sbírka na misie 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Marii a Františka 
Latinovy, za Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + rodiče Antonína a Marii 
Jordánovy, + rodiče z obou stran, ochranu Panny Marie a dar zdraví 
pro celou rodinu a za ++ 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za dožití 90 let života, za + manžela, syna Mirka, dar zdraví pro 
celou rodinu a za +++ 

 
 

 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Polešovská chasa věnuje z hodů na kostel 5000,- Kč 
P: Z pohřbu pana Josefa Dvouletého věnují na kostel 5000,- Kč 
 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
 
 
 

P. Jozef Červeň – farář 
tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz 
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