
Zpravodaj farnosti Polešovice  

 

6. 5. 2018 

 

6.5. 
 

6. Neděle Velikonoční – Neděle modliteb za pronásledované 
křesťany 
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 Alžběta Ďibďáková 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Stanislava a Alžbětu 
Bartošovy, dva + syny a za duše v očistci 
 

Po  
7.5. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Jaroslava Lukůvku, 
manželku, dceru a bratra a + Dobroslavu a živou rodinu 

Út 
8.5. 

 

St 
9.5. 

Pohřební mše sv. v Polešovicích 15:00hod. - + Růžena Svobodová 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Františka a Marii 
Doležalovy, zetě Arnošta, živou a + rodinu a za duše v očistci 

 

Čt  
10.5. 

Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích 19:00 hod. – Za + Jakuba Grossmana a + 
Marii a Miloše Grossmanovy a syna Miloše 

Pá 
11.5. 

Mše sv. v Polešovicích 18:00 hod. – Za + P. Josefa Hanáčka, Antonii 
a Annu Andrýskovi a rodiče 

So 
12.5. 

Pouť na Velehrad, kde se  o 15:00 hod naše farnost bude modlit 
růženec světla – víc informací na plakátě. 
 

13.5. 

 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Kuchařovy, dceru 
Annu a duše v očistci na které nikdo nepamatuje. 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Evu Míšovou a dvoje rodiče 

Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. (Mše sv. bude v sále Kulturního 
domu) – Za + Vojtěcha Špendlíka, dvoje + rodiče a duše v očistci 
 

 
 
 
Dnes po mši svaté ať se za mnou zastaví zájemci, kteří se ještě chtějí zapojit do 
projektu „Otevřené brány“. Projekt začal 1. května. 
 
Chci se poděkovat skautům za pomoc při hrabání louky pod domanskou skálou 
ve farním lese. 
 
P: Májové pobožnosti v Polešovicích budou v Po, St a Pá po mši svaté. 
 
P: Chci se poděkovat všem, kteří mi pomohli dát do pořádku farní zahradu a 
farní vinohrad. 
 
O: Májové pobožnosti v Ořechově budou v Po, Út, St, Pá a So v 18:00!!! 
Ve Čt a v Ne budou před mší svatou. 
  
V: V Út 8. 5. v 9:00 hod. bude v kapli brigáda, budeme vynášet všechny věci 
z kaple. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč. 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- 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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