
Zpravodaj farnosti Polešovice 
18. 12. 2022 

18.12. 

 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod.  – Za + manžela Františka Mrkuse, 
jeho + rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou 
rodinu  

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dar života 55 let otce Petra Dujky a za 75 let života, 
za rodiče Sojákovy a Kožouškovy, rodinu Haplovu a Boží ochranu 
pro celou rodinu a za +++ 
Zpovídaní v kostele v Polešovicích 14:00 – 15:30 hod. 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.  – Za + rodiče Pavlíčkovy a 
Kutálkovy, + syna, Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu a +++ 

Po 

19.12. 
Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod. – volný úmysl 
 

Út20.12  
St 

21.12. 
Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod. – Za živou a + rodinu 
Bednaříkovu a za +++ 

Čt 

22.12. 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za + Milana Mrkuse k nedožitým 
75. narozeninám, + manželku, Boží ochranu a dar zdraví pro celou 
rodinu 

Pá  
23.12. 

Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod.!!! – volný úmysl 

 
So24.12 Vigilie Narození Páně  

Mše sv. v Polešovicích, 15:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 22:00 hod. – Za rodiče Jiřinu a Jana Mikeše, 
prarodiče Annu a Josefa Hanákovy 

25.12. 

Ne 

Slavnost Narození Páně  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod.  – Za + manželku k 12. výročí úmrtí, 
za dvoje + rodiče, živou rodinu a ochranu Panny Marie  

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Jenku Koryčánkovou, 
manžela, rodiče a zetě, za živou a + rodinu 
Mše sv. ve Vážanech, 12:00 hod.!!!  – Za varhaníky, mužský a 
ženský pěvecký sbor z Vážan 

 
 
 

 
 
P: V pondělí, středu a pátek, ať si děti do kostela na mši svatou přinesou 
lucerničky. V pondělí, středu a pátek je po rorátní mši svaté na faře pro děti 
snídaně. 
 
Máme k dispozici novou knihu: „Kostel sv. Petra a Pavla Polešovice od 
autora Milana Železníka. Kniha je vydaná nákladem Petry a Jaroslava 
Černuškových z Polešovic. Jedná se o plnobarevnou publikaci s rozsahem 120 
stran. Knihu si můžete zakoupit v sakristii za 130,- Kč. 
 
Dne 28. 12. v kostele v Polešovicích bude v 18:00 hod. Vánoční koncert. 

Účinkující:  Jiří Stodůlka, varhany 

  Nela Skarková, soprán 

  Lukáš Polanský, tenor 
Vstupné dobrovolné. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1500,- Kč  
P: Nejmenovaný dárce věnuje na kostel 12000,- a na bohoslovce 3000,- 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/
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