
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

21. 4. 2019 
 

21.4. 

Ne 

 

Slavnost ZMŔTVÝCHVSTANÍ PÁNĚ  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Na poděkování za dožití 
významných životních jubileí, za nikdy nekončící Boží milost 
s prosbou o každodenní ochranu a blízkost Panny Marie 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Jaroslava Šottla, + rodiče 
a dar zdraví pro celou rodinu 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod!!! – Za + Annu Náplavovu, + 
manžela, + sestru Marii, + rodiče Vaculíkovy, Boží ochranu a dar 
zdraví pro celou rodinu a za +++ 

Po  
22.4. 

Mše sv. ve Vážanech, 7:30 hod.!!! – Za + rodiče Miloše a Marii 
Trlidovy, za živou rodinu a za +++  
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Ludmilu Špendlíkovou 
k nedožitému 100. výročí narození, + manžela, celou živou rodinu a 
za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + dárce farnosti (7.)  

Út 23.4.  
St 
24.4. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.!!! – Za živé a + skauty a skautky 
v Polešovicích (Po mši svaté opékaní ve farní zahradě)  

Čt  
25.4. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Marii Zbořilovou, její rodiče 
a za +++ 

Pá  
26.4. 

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

So 
27.4. 

 

28.4. 

 

2 Neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Františka Martykána 
k nedožitým 90. Narozeninám, za + manželku Terezii a za živou a + 
rodinu Martykánovu, Hlaváčovu a Skládalovu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za tatínka Josefa Otta, za živou 
a + rodinu, prosba za Boží ochranu celé rodiny a za +++ 

13:30 – odchod od kostela v Polešovicích na Pouť na Grejty - 

prosba o požehnání úrody 

Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Na poděkování P. Bohu a P. 
Marii za dožití 80 let života, za + manžela, dva syny, dvoje + rodiče, 
ochranu P.Marie pro celou rodinu a za +++ 

 
 
 
V Neděli Zmrtvýchvstání Páně před každou mši svatou je žehnání pokrmů. 
 
Chci se poděkovat všem, kteří se zapojili do příprav slavení Velikonočních 
svátků. Kostelníkům, ministrantům, varhaníkům, zpěvákům, lektorům, těm, 
kteří uklízeli a zdobili kostel a všem vám, kteří jste si našli čas, aby jste účastí 
na slavní povzbudili vírů v naší farnosti. Pro nás pro všechny toho bylo dost, 
ale nejen dost práce, ale i zážitků ze slavení největšího křesťanského svátku. 
 
Dne 22. 6. plánujeme farní výlet na Oravu. Oravský hrad, Oravská přehrada a 
„Rio de Klin – má rodná dědina. Zájemci ať se přihlásí v sakristii, nebo přímo 
u paní Milady Špendlíkové  na tel. 605 137 503. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,-Kč 
P: Ze křtu Vítězslava Lubojackého věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,-Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na bohoslovce 3000,- Kč a 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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