
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

15. 4. 2018 

 

15.4. 
 

3. Neděle Velikonoční – Národní sbírka na repatriaci migrantů 
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 
 

Po  
16.4. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Marii Plevákovou, 
manžela Anastáze, za dvoje + rodiče, živou rodinu, za dar zdraví 
 a za duše v očistci 
 

Út 
17.4. 

 

St 
18.4. 

Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod.!!! – Volný úmysl 

Čt  
19.4. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Stanislava Fabíka, Annu 
Zlámalíkovu, rodinu Bartošíkovu a živou rodinu   
 

Pá 
20.4. 

Dětská skautská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za skauty a 
jejich rodiny 
 

So 
21.4. 

 

22.4. 

 

4. Neděle Velikonoční – Den modliteb za povolání k duchovnímu 
stavu 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za klepače z Ořechova 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Františka Ketmana, dvoje 
rodiče a + rodinu a za duše v očistci 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Annu Náplavovou,  
+ manžela, + sestru Marii, + rodiče Vaculíkovy a za duše v očistci 

 

 

 
 
 
O: Chci se poděkovat brigádníkům, kteří uklidili farní zahradu v Ořechově, 
děkuji i vedení obce za poskytnutí kontejnerů. 
 
Dne 18. dubna odjezd autobusu na divadlo do Nitry je ve 14:00 hod 
z Ořechova. Nezapomeňte vzít sebou Občanský průkaz a Kartičku pojištěnce. 
 
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 (605137503). 
 
P: Z pokladniček v kostele před Velikonocemi bylo vybráno 15179,- Kč  
Sbírka u Božího hrobu 2504,- Kč 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč. 
V: Děti z velikonočního klepání věnují na kapli ve Vážanech 510,- Kč.  
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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