
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

22. 4. 2018 

 

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 

 
Po  
23.4. 

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Josefa Otta, za živou 
 a + rodinu 

Út 
24.4. 

 

St 
25.4. 

Svátek sv. Marka, evangelisty 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Františka a 
Ludmilu Tringelovy, syna Františka, dvoje rodiče, celou rodinu a za 
duše v očistci 

Čt  
26.4. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Vladimíra a Františku 
Suchánkovy, jejich rodiče, sourozence a dar zdraví pro celou rodinu 
 

Pá 
27.4. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + rodiče Jordánovy a 
Šoustkovy a syna Stanislava 

So 
28.4. 

 

29.4. 

 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Marii Zbořilovou, její rodiče a 
za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Na poděkování za dožití 70 let, 
za + rodiče Hrabcovy a Janásovy 

Po mši svaté u sochy sv. Marka bude žehnání Polí, luk a pastvin 

Polešovic, Ořechova a Vážan, tedy celé farnosti!!! 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Formanovy, + syna, 
+ rodiče Vybíralovy, + dceru a za duše v očistci 
 

 
 
 
Dnes po mši svaté v Polešovicích bude v 11:30 v kostele setkání rodičů dětí, 
kteří půjdou 27. května 2018 na 1. svaté přijímaní. 
 
Ve středu po mši svaté bude na faře v 19:00 setkání pastorační a ekonomické 
rady farnosti. 
 
Odjezd autobusu pro přihlášené do Vyškova a Mohelnice je v sobotu 28. dubna 
v 7:00 hod ze zastávky v Ořechově, následně pak ve Vážanech a Polešovicích 
 
Národní sbírka na repatriaci migrantů: Ořechov: 6000,- Kč, Polešovice: 
18224,-Kč, Vážany: 3200,- Kč, Spolu: 27424,- Kč 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč. 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč, na bohoslovce 3000,- Kč a 
na misie 2000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 

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