
Zpravodaj farnosti Polešovice 
30. 10. 2022 

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 

Po 

31.10. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za manželé Martykánovy a 
Panáčkovy, za Jitku Klimešovou a za +++ 

Út1.11. Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek 

Mše sv. ve Vážanech, 16:00 hod. – Za + rodiče Stodůlkovy, dva + 
syny, dceru, zetě a poděkování za B. ochranu pro živou rodinu a +++ 
Mše sv. Ořechově, 17:00 hod. – Za + rodiče Ludmilu a Bedřicha 
Špendlíkovy, jejich + rodiče a za živou rodinu  

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

St 
2.11. 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
Mše sv. ve Vážanech, 16:00 hod. – Za všechny zemřelé 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za + manžela k výročí úmrtí, za 
živou a + rodinu a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Na úmysl papeže 
Čt 

3.11. 

Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod.!!! – Za živou a + rodinu Stodůlkou 
a Míšovu a za +++ 

Pá  
4.11. 

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 16:00 hod. – Za Dp.P. Františka Říhu a + 
kněze salesiány 

Mše sv. Ořechově, 17:00 hod. – Za živou a + rodinu Macalíkovu, 
Janíkovu, Náplavou a za +++ 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod., – Za rodiče Němcovy, 
za živou a + rodinu  

So5.11 Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – volný úmysl 

6.11. 32. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za Annu Krsičkovou, Vladimíra a 
Františku Suchánkovy a Boží ochranu pro celou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Františka Tobolka, Marii 
a Hynka Odstrčilíkovy, rodinu Jordánovu, Odstrčilíkovu, živou 
rodinu a +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Františka Verbíka, dvoje + 
rodiče, Boží ochranu pro živou rodinu a za +++ 

 
Ve dnech do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky přivlastnitelné 
pouze duším v očistci. Kromě splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. 
přijímaní, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou dne 1. 11. a 2. 11. 
návštěva kostela a od 3.11 do 8. 11. návštěva hřbitova spojená s modlitbou  za 
zemřelé.  
 
Sbírka na misie: Ořechov: 10 540,- Kč, Polešovice: 20617,- Kč, Vážany: 
4550,- Kč, Spolu: 35707,- Kč 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2200,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kapli 1000,- Kč 
V: Nejmenována dárkyně věnuje na kapli 1000,- Kč a na Tv Noe 500,- 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

