
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

29. 4. 2018 

 

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 
 

Po  
30.4. 

Zpovídání v Polešovicích, 17:00-17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za farníky 

Út 
1.5. 

 

St 
2.5. 

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00-17:50 hod. 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Rudolfa Hlaváče, 
rodiče Ladislava a Melanii, za živou rodinu a za duše v očistci 

Čt  
3.5. 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 17:00-17:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Františka Martykána, + 
manželku Terezii a za živou a + rodinu Martykánovu, Hlaváčovu a 
Skládalovu 

Pá 
4.5. 

První pátek v měsíci 
Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 16:00 -16:50 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodinu Poláškovu a 
Měšťánkovu a za duše v očistci 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod – Za + otce kanovníka Jana Čechala, 
+ rodiče, + sourozence a za duše v očistci 
Mše sv. v Polešovicích 19:00 hod. – Poděkování za 55 let 
manželství, za dar zdraví a další Boží ochranu a za duše v očistci 

So 
5.5. 

 

6.5. 

 

6. Neděle Velikonoční  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za členky živého růžence a za 
jejich rodiny 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za Sbor dobrovolných hasičů z 
Ořechova 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za živé a + hasiče z Polešovic 

Křest v Polešovicích 11:30 hod. – Amálie Ďibďáková 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Stanislava a Alžbětu 
Bartošovy, dva + syny a za duše v očistci 

 
Májové pobožnosti v Ořechově budou v Po, Ut, St, Pá a So v 18:30, Ve Čt. a 
v Ne budou před mší svatou. 
 
Dnes po mši svaté ať se za mnou zastaví zájemci, kteří se chtějí zapojit do 
projektu „Otevřené brány“. Projekt začíná 1. května. 
 
Chci se poděkovat těm, kteří zorganizovali zájezd na divadlo do Nitry a za 
otcem P. Součkem, P. Luňákem a P.Konečným. 
 
O: Chci se poděkovat vedení obce Ořechov za pomoc při sečení louky pod 
domanskou skálou ve farním lese. 
 
P: V úterý, 1. května bude v 8:45 hod. brigáda skautů -  hrabání louky pod 
domanskou skálou ve farním lese. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč. 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč, 
O: Klepači z Ořechova věnují na potřeby kaple 500,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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