
Zpravodaj farnosti Polešovice 
1. 1. 2023 

1.1. 

Ne 

Slavnost matky Boží, Panny Marie  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Na poděkování Pánu Bohu za 
ochranu před váţným úrazem s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny 
Marie pro celou rodinu 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod.  – Za blaho obce Ořechov 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky  
Mše sv. ve Vážanech, 12:00 hod.!!!  – Za celou farní rodinu, ţivé a 
+ farníky z Váţan a +++ 

Po 

2.1. 
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – volný úmysl 
Út3.1.  
St 

4.1. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za ţivou a + rodinu Hrobařovu 
a Bednaříkovu 
Po mši svaté na faře v 18:00 hod. setkání Pastorační rady farnosti 

Čt 

5.1. 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod.  – volný úmysl 

Pá  
6.1 

Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek  

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za dvoje + rodiče, jejich + děti 
s prosbou o Boţí ochranu pro ţivou rodinu (po mši svaté ţehnání 
koledníků a křídy) 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Antonína Schottla 
Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – volný úmysl (po mši svaté ţehnání 
koledníků a křídy) 

So7.1. 8:00 - Skautská klubovna Polešovice – sraz koledníků Třikrálové 
sbírky, kdo má zájem připojit se ke skautům, ať si přinese plášť a 
korunu 
9:00 – kostel Polešovice – Ţehnání koledníků a křídy 

8.1. 
Ne 

Svátek Křtu Páně  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod.  – Za + Rozálii a Aloise Šuráňovy, 
jejich + rodiče, sourozence, pravnuka, Boţí poţehnání pro ţivou 
rodinu a +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Ludmilu  a Antonína 
Sýkoru, + Barunku Halodovou, za ţivou rodinu a +++  
Mše sv. ve Vážanech, 12:00 hod.!!!  – Za + rodiče Františka a 
Antonii Sýkorovy, + rodiče Hrabcovy, + Ludvíka Sýkoru, rodiče a 
+++ 

 

 
 
Chci se poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě rorátů, kteří uklízeli a 
zdobili kostely, kaple a faru, kostelníkům, ministrantům, akolytovi, lektorům, 
varhaníkům a zpěvákům za jejich pomoc, za všechno co nám pomohlo slavit 
všední dny a svátky. Chci se také poděkovat členům farní a pastorační rady za 
pomoc při spravování farnosti v uplynulém roce a všem, kteří nám jakýmkoliv 
způsobem pomohli, aby naše farnost mohla plnit své poslání – být farní 
rodinou. 
 
O: Zájemci o úmysly na mše svaté v Ořechově na rok 2022, ať je zapisují na 
připravené lístky a vhazují vzadu v kapli do boxu. Děti, které chtějí 6. a 7. 1. 
koledovat na tři krále, ať se přihlásí v sakristii. 
 
P: Zájemci o důleţité úmysly mše svaté v Polešovicích, ať je hlásí 4 měsíce 
dopředu u otce Jozefa v sakristii po mši svaté.  
 
O: Štěpánky a Štěpáni věnují na kostel 1200,- Kč a na bohoslovce 1200,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na sochu Panny Marie 500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč  
P: Z pohřbu Jindřicha Martináka věnují na kostel 20 000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Z pohřbu paní Marie Janíkové věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1200,- 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

