
Zpravodaj farnosti Polešovice 
27. 11. 2022 

27.11. 

 

1. Neděle adventní „A“ 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Miroslava Kuchaře, + rodiče 
Kuchařovy a Berkovy, za jejich syny a dcery a za živou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za dvoje + rodiče, za živou a + 
rodinu Máčalovu, Korvasovu, Neumannovu, a +++  
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.  – Za + rodiče Bukvaldovy a 
Procházkovy, + vnuka, dar zdraví pro celou rodinu a +++ 

Po 

28.11. 
Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod.!!! – Za rodinu Šustkovou, za dar 
zdraví 

Út29.11  
St 

30.11. 
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

Zpovídání a adorace v Polešovicích, 16:00 -16:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za živou a + rodinu Vašinovu, 
Drobilovu a za +++ 

Čt 

1.12. 

Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 16:00 -16:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod.– Za + Milana Červeňa 

Pá  
2.12. 

Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 16:00 -16:50 hod. 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Zdeňka Brzicu, + rodiče a 
+++ 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Poděkování Pánu Bohu 
a Panně Marii za dožití 80 let, za celou živou a + rodinu a za +++ 

Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – Za + Daniela Kobyliaka 
So3.12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze 

Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za + Arnošta Dorina 
k nedožitým 100. narozeninám, za jeho + manželku a +++ 

4.12. 

 

2. Neděle adventní „A“ – Sbírka na Charitu 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Stanislava Cilečka, živou a + 
rodinu a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Josefa Menšíka, živou a + 
rodinu a za +++  
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.  – Za + rodiče Lakosilovy a 
Bartoňovy, + vnuka Petra, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 

 

 
 
P: Na rorátní mši svatou v pondělí, ať si děti přinesou lucerničky.  Po mši svaté 
v pondělí bude snídaně na faře. I ve středu a v pátek bude mše svatá 
s lucerničkama… 
 
P: V úterý 29. 11. bude úklid kolem kostela. Sraz v 8:30 hodin. Prosíme ženy i 
muže o pomoc. Hrábě a metly sebou. Srdečně děkujeme. 
 
P: Ve čtvrtek 1. 12. v 8:00 hodin bude úklid v kostele. V 15:00 hod. prosíme 
muže aby přišli natáhnout koberce 
 
Po mši svaté v pátek v Polešovicích a v Ořechově a v neděli ve Vážanech 
přijde mezi nás Mikuláš se svou družinou. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč  
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 15500,- Kč  
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 800,- Kč  
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 5000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč  
P: Nejmenována rodina věnuje na bohoslovce 1000,- Kč a na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 5000,- Kč a na dárky na Sv. Mikuláše 
1000,- 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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