
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

17. 3. 2019 

17.3. 2. neděle postní 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za živé a + Josefy a Josefky z 
Polešovic 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za živé a + Josefy a Josefky z 
Ořechova 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + rodiče Tomáše a Boženu 
Náplavovy, za živou rodinu a za +++ 
11:30 – křest Lukáš Hlaváček 
Křížová cesta Polešovice a Ořechov – 13:30 hod.,  

Vážany – 16:30 hod. 

Mše sv. ve Vážanech 17:00 hod. – Za živé a + Josefy a Josefky z 
Vážan 

Po  
18.3. 

 

Út 
19.3. 

Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie  – doporučený 
svátek, věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za farníky 

St 
20.3. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Antonína Jordána – 
12.výročí, za rodiče Jordánovy a Charvátovy a za +++ 

Čt  
21.3. 

Mše sv. Ořechově, 17:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za dožití 60 let života, nemocnou maminku, + tatínka s prosbou 
o další ochranu a pomoc Boží 

Pá 
22.3. 

Křížová cesta Ořechov a Vážany 17:00 hod, Polešovice 17:30 hod 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Josefa Petrželku, 
sestru Marii Kunovou, + rodiče Petrželkovy a celou živou rodinu 

So 
23.3. 

 

24.3. 3. neděle postní - Sbírka na opravy ve farnosti 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Kuchařovy, dva syny, 
+ rodiče Berkovy, dvě dcery, syna a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Janu Pernicovou 
Křížová cesta Polešovice a Ořechov – 13:30 hod.,  

Vážany – 16:30 hod. 

Mše sv. ve Vážanech – Slavnost svatého Josefa, patrona kaple, 
17:00 hod. – Za + Karla Spurného, dva syny, dvoje + rodiče, sestru 
Josefku a za +++ 

 
 
P: O: V: Dnes je první kolo voleb do Ekonomické rady farnosti a do Pastorační 
rady farnosti. Po mši svaté si při východě vyzvedněte lístek, do kterého 
napíšete návrhy na členy. Lístek odevzdáte příští neděli při východě z kostela 
 
P: O: V: Chci se poděkovat všem, kteří včera přišli na brigádu a pomohli ve 
farním lese u Ořechova dokončit most. Chtěl bych se také poděkovat městysu 
Polešovice za pomoc při úpravě terénu v okolí mostu. 
 
P:O:V: V pátek, 12. dubna plánujeme zájezd do Kroměříže na pouť k Panně 
Marii Bolestné. Jsou už jen poslední místa. Zájemci se můžou přihlásit co 
nejdříve, kvůli rezervaci autobusu u paní Milady Špendlíkové. Tel.:  
605 137 503 
 
O: Dnes, 17. 3. za příznivého počasí se udělá křížová cesta v Ořechově venku, 
od kostela ke hřbitovu. 
 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na dobrý úmysl 1000,- Kč 
O: Na poděkování Panně Marii za dar zdraví, Boží ochranu pro živou a + 
rodinu věnuje nejmenována rodina na kapli 1000,- Kč 
P: Nejmenována dárkyně věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Z pohřbu Ludmily Hamplové věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Františky z Polešovic věnují na kostel 5500,- Kč 
V: Z pohřbu Antonína Kutálka věnují na kapli 1000,- Kč 
 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
 
 

P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz  

http://www.farnostpolesovice.cz/
mailto:fapolesovice@ado.cz

