
Zpravodaj farnosti Polešovice 
23. 10. 2022 

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 +++ 

Po 
24.10. 

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

Út25.10  
St 

26.10. 
Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Marii Bednaříkovou 
k nedožitým 100. narozeninám, za + manžela, + dceru, živou rodinu a 
+++ 

Čt 

27.10. 

Zpovídání a adorace v Ořechově, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Annu a Jana Lipárovy, 
požehnání pro živou rodinu a +++ 

Pá  
28.10. 

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod., – Za + Marii Reichmanovou, 
manžela, rodiče, sourozence a synovce Jindřicha Varmužu 

So29.10  

30.10. 31. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za dar zdraví, za živou a + rodinu Kryštofovu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Josefa Šilhavíka k 20. 
výročí úmrtí, dvoje + rodiče, živou a + rodinu a +++ 

Dušičková pobožnost na hřbitově – 14:00 hod. – Ořechov 

Dušičková pobožnost na hřbitově – 15:00 hod. - Polešovice 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Poděkování Panně Marii za 
dožití 85 let života, + manžela, dvoje + rodiče, sestru, švagra a Boží 
ochranu pro celou rodinu 

 
 
 

 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 3000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na Tv Noe 1000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kapli 1000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
 

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

http://www.farnostpolesovice.cz/
mailto:fapolesovice@ado.cz

