
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

8. 4. 2018 

 

8.4. 
 

2. Neděle Velikonoční (Božího milosrdenství) 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – volný úmysl 
 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za ministranty naší farnosti a 
za jejich rodiny 

Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Bartošovy, + dceru a 
vnuka, + rodiče Šimkovy, celou + rodinu a dar zdraví a Boží ochranu 
pro živou rodinu a za duše v očistci 
 

Po  
9.4. 

Slavnost Zvěstovaní Páně  
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + rodiče Antonína, 
nemocnou osobu a Boží požehnání obou rodin 

Út 
10.4. 

 

St 
11.4. 

Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Barunku 
Halodovou a za duše v očistci 

Čt  
12.4. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + rodiče Stodůlkovy a Lanovy 
a za duše v očistci   

Pá  
13.4. 

Mše sv. v Polešovicích 18:00 hod. – Za + Vladimíra Koláře, dvoje 
rodiče, nemocnou osobu, za živou rodinu a za duše v očistci 

So 
14.4. 

 

15.4. 

 

3. Neděle Velikonoční  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Antonína Verbíka, živou 
rodinu a za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Antonína Běhávku 
k nedožitým 80. Narozeninám, za dva syny, dvoje + rodiče, bratra 
Františka a manželku 

Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Ludmilu a Klimenta 
Sojákovy, + syna a za duše v očistci 

 

 
 

 
 
 
V sobotu 14. 4. se uskuteční brigáda na farní zahradě v Ořechově, sraz v 8:00 
hod. Vezměte s sebou křovinořezy, hrábě a dobrou náladu. 
 
Dne 28. dubna pořádáme návštěvní zájezd za otcem Jiřím Luňákem do 
Vyškova a otcem Petrem Součkem do Mohelnice. Předpokládaná cena zájezdu 
včetně obědu bude asi 500,- Kč. Zájemci se můžou přihlásit u paní Milady 
Špendlíkové. 
 
Postní almužna: Ořechov: 3340,- Kč, Polešovice: 11292,- Kč, Vážany 2592,- 
Kč, Spolu: 17224,- Kč. 
 
V: Nejmenována rodina věnuje na kostel v Polešovicích 1000,- Kč. 
O: Josefky a Josefové z Ořechova věnují na kapli 3300,- Kč (bylo to omylem 
hlášeno jak nejmenována rodina) 
P: Nejmenovaný dárce věnuje na kostel 1000,-Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 

tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz  

http://www.farnostpolesovice.cz/
mailto:fapolesovice@ado.cz

