
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

17. 6. 2018 

 

17.6. 11. neděle v mezidobí – sbírka na opravy ve farnosti 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za dožití 95 let, + manžela, + Michalku Uhlíkovu s prosbou o 
ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za živé a + Antoníny a Antonie 
z Polešovic 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. (V sále Kulturního domu) – Za + 
Stanislava Hodonského, živou a + rodinu a za duše v očistci 
 

Po  
18.6. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Stanislava Zábranského, 
za zetě, dvoje + rodiče, živo a + rodinu a za duše v očistci 
 

Út 
19.6. 

 

St 
20.6. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Poděkování za 20 let 
kněžství 

Čt  
21.6. 

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. –  
 

Pá 
22.6. 

Mše sv. v Polešovicích 18:00 hod. – Za + Jana Šostka, živou a + 
rodinuMarečkovu, Šostkovu a za duše v očistci 
 

So 
23.6. 

Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod.!!! (V sále Kulturního domu) – Za 
+ Josefa Cilečka, + rodiče a za duše v očistci 
 

24.6. 

Ne 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Marii Janíkovou, ochranu a 
pomoc Boží pro živou rodinu a dvoje + rodiče 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Antonína Vaculíka, za + 
rodiče Vaculíkovi, Pospíšilovi, za živou rodinu a za duše v očistci 
 
Farní den v Sokolovně v Polešovicích, 15:00 hod.!!! Odjezd na 
farní den ze zastávek z Ořechova a z Vážan bude v 14:30 hod.  
 

 
 
 
O: Chci se poděkovat chlapům, kteří byli na brigádě - sečení trávy u kaple. 
 
P: Úmysly mší svatých nahlašujte u otce Jozefa 2 měsíce dopředu, důležité 
úmysly (například společné mše svaté za nějaké jméno, výročí…) 4 měsíce 
dopředu. 
 
O: Účastníci májových pobožností věnují na bohoslovce 1000,- Kč 
O: Z pohřbu Jenovéfy Brhelové věnují na kapli 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje 1000,- Kč na bohoslovce a 1000,- Kč na 
potřeby kaple. 
V: Nejmenována rodina věnuje na kapli ve Vážanech 1000,- Kč. 
V: Antonie a Antonínové z Vážan věnují na farní kostel 700,- Kč a na kapli 
700,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 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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