
Zpravodaj farnosti Polešovice 
8. 1. 2023 

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, Boží požehnání pro živou 
rodinu a +++ 

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

Po 
9.1. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za zdraví duše i těla, Boží 
ochranu a milosti Ducha Svatého 

Út10.1.  
St 

11.1. 
 

Čt 

12.1. 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod.  – Za + Štěpána Fausta, + manželku, 
syna, vnuka, zetě, Boží ochranu pro celou živou rodinu a za+++ 
 

Pá  
13.1 

Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 14:30 hod. - + Vladimír Matoušek 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za rodiče Františku a 
Josefa Kožouškovy, Filoménu a Ondřeje Sojákovy, jejich děti, 
ochranu Panny Marie, dary Ducha Svatého a +++ 
 

So14.1. 11:00 – křest Josef Krys 
 

15.1. 2. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod.  – Za + rodiče Anežku a Antonína 
Miklíkovy, + syna a Boží ochranu pro celou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Poděkování za 80 let života, za 
dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu pro celou rodinu 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.  – Za + Teodora Schottla, dvoje + 
rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 

 
 
 
 
 

 

Modlitba za prezidenta 
Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, 
a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách; 

vyslyš naše prosby 
za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: 

pomáhej mu, ať poznává, co je správné, 
a dobře vykonává svůj úřad, 

aby byl vždycky zajištěn právní řád 
a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. 

Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. 
Amen. 

Modlitba za voliče  

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. 
Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, 

kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení. 
Prosíme o moudrost pro každého z nás, 

aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen. 

 Do přímluv při mši sv.: 
Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí 
a prosperitě naší země. 
 
Statistika za rok 2022: Křty – 20, První svaté přijímaní 14, svatby 4 a pohřby 
26. 
 
Děkuji všem, kdo se podíleli v naší farnosti na Třikrálové sbírce, je ještě 
možnost přispět vzadu do pokladničky. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč  
O: Nejmenována rodina věnuje na sochu Panny Marie 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 20 000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 
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