
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

20. 5. 2018 

 

20.5. 
Ne 

 

Slavnost Seslání Ducha Svatého – Sbírka na opravy ve farnosti 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Matouše a Ludmilu 
Cilečkovy, živou rodinu a ochranu Panny Marie 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Antonína Daňka, za 
rodiče, za živou a + rodinu a za duše v očistci 
11:30 – Křest v Polešovicích: Michaela Hnilicova a Zuzana 
Waldhansova 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. (V sále Kulturního domu) – Za 
dožití 85 let života, za dar zdraví pro celou rodinu a za duše v očistci 
 

Po  
21.5. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Vladimíra Grossmanna, 
manželku, syna a rodiče 
 

Út 
22.5. 

 

St 
23.5. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Vladimíra a Marii 
Menšíkovy, dvoje rodiče, sourozence, za živou rodinu a za duše 
v očistci 

 

Čt  
24.5. 

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Lubomíra Otrusinu věnují 
přátele z ulice 
 

Pá 
25.5. 

Mše sv. v Polešovicích 18:00 hod. – Za + Marii a Zdeňka Hrobařovi, 
živou a + rodinu 
 

So 
26.5. 

Památka sv. Filipa Neriho, kněze 

Zpovídaní dětí před 1. svatým přijímáním v 10:00 hod v kostele v 
Polešovicích, po zpovědi nácvik dětí a pak zpovídaní rodičů dětí. 
(Prosím další členy rodin dětí, aby si našli čas ke svaté zpovědi 
v týdnu, zpovídám půl hodiny před mši svatou.) 

 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. (V sále Kulturního domu) – Na 
poděkování P. Bohu a P. Marii za dožití 70 let života, dvoje + rodiče, 
Boží ochranu pro celou rodinu a za duše v očistci 

27.5. 

Ne 

Slavnost Nejsvětější Trojice  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Polešovicích, 10:00 hod. –  Slavnost 1. svatého přijímaní 

- Za děti, které jdou k 1. svatému přijímání a za jejich rodiny 

V Ořechově: Slavnost Panny Marie Pomocnice  
Ve14:00 hod. odchod z Polešovic od kostela pěšky na pouť k Panně 
Marii Pomocnici do Ořechova 
Ve 14:00 v Ořechově bude zpovídat salesián František Bezděk 
Mše sv. v Ořechově, 15:00 hod. – Za ochranu Panny Marie pro 
celou farnost 

 
 
P: Svátost manželství si dne 2. 6. vyslouží: Petr Gazda, syn Petra a Drahuše, 
roz. Matuškové a Renáta Nožičková, dcera Miroslava a + Květoslavy, roz. 
Šustrové. Prosíme o modlitby za snoubence. 
 
P: Prosíme muže, aby přišli v pondělí 21. 5. po mši svaté smotat a uložit 
koberce, ve středu prosíme ženy na generální úklid kostela. 
 
V: Nejmenována rodina věnuje na potřeby kaple 1000,- 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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