
Zpravodaj farnosti Polešovice 
22. 1. 2023 

22.1. 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova – koná se sbírka 
v Neděli Božího slova 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod.  – Za + Jaroslava Miklíka 
k nedožitým 50. narozeninám, + Pavlu Zelinovou, za ++ s prosbou o 
zdraví pro celou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Milana Hrabca, 1. výročí 
k nedožitým 80–tinám, za + rodiče, za živou rodinu a +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.  – Za + rodiče Šoustkovy a 
Mudrákovy, Boží ochranu pro celou rodinu a +++ 

Po 
23.1. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za rodinu Petra Štepunku 
 

Út24.1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
St 

25.1. 
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Miroslava Virgoviče, za 
živou a + rodinu a za +++ 

Čt 

26.1. 

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod.  – Za + Boženu Vagnerovu 
k nedožitým 90–tým narozeninám, + manžela, dvoje + rodiče, Boží 
ochranu pro živou rodinu a +++ 

Pá  
27.1 

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

So28.1. Zpovídaní v Ořechově, 9:00 hod. – Zdeněk Jančařík 
Mše sv. Ořechově, 10:00 hod. – Z památky sv. Jána Bosca, kněze 
Po mši svaté pro všechny farníky (je to farní akce!) je připravené 
pohoštění ze zabíjačky v sále Kulturního domu a divadlo. 
 

29.1. 4. neděle v mezidobí – Sbírka na Světové setkání mládeže v 
Lisabonu 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod.  – Za + Milana Kocourka, rodiče 
Kocourkovy a za živou rodinu s prosbou o Boží ochranu a ochranu 
Panny Marie 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Na poděkování za přijatá 
dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a ochranu rodiny 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.  – Za + rodiče Františka a Ludmilu 
Janíkovy, živou a + rodinu Janíkovu a Bilíkovu a +++ 

 
 
Výtěžek sbírky na setkání mládeže v Lisabonu bude použitý jako příspěvek 
1500,- Kč pro každého účastníka z naší farnosti, přebytek se posílá do 
Olomouce. Z naší farnosti na setkání mládeže jsou přihlášeni: Husárová 
Jolana, Mrkusová Anežka, Plačková Eliška, Procházka Štěpán, Sluková Lenka 
a Stodůlková Markéta. 
 
Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů 
 
Do přímluv při mši sv.: 
Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí 
a prosperitě naší země. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na TV Noe 1000,- Kč 
P: Nejmenovaný dárce věnuje na kostel 1000,- Kč 
 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 

P. Jozef Červeň – farář 
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