
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

28. 4. 2019  

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 

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

Po  
29.4. 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky 
Evropy 
Zpovídaní v Polešovicích, 17:00 - 17:55 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Ernu Bartošíkovou 
k nedožitým 95 narozeninám, za manžela Jaroslava a dvoje rodiče 

Út 30.4.  
St 
1.5. 

Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Ludmilu a Františka 
Tringelovy, syna Františka, dvoje rodiče, rodinu Dudeškovu a za +++ 

Čt  
2.5. 

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
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 + Jaroslava Wagnera, 
nemocnou manželku, rodiče Wagnerovy a Kopřivovy, celou živou 
rodinu a za +++ 

Pá  
3.5. 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
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 farníky 
Ďetská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Na poděkování Pánu 
Bohu za 55 let manželství a Boží ochranu a Panny Marie a za dvoje 
rodiče 
Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – Za klepače 

So 
4.5. 

 

5.5. 

 

3. Neděle velikonoční  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za živé a + členy živého růžence 

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

11:30 – křest Štěpán Váňa 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Ladislava Štefla, dvoje + 
rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 

 
 
P: O: V: Májové pobožnosti v Ořechově a ve Vážanech budou každý den 
v 18:00 hod. a v kostele v Polešovicích a v kaplích půl hodiny přede mší 
svatou. 
 
O: Zveme maminky, babičky, kmotry, tety na modlitby matek, které se konají 
pravidelně každý lichý týden ve středu v 17:00 hod. v kapli v Ořechově. 
Přijďte se modlit za své děti, vnuky a celé rodiny. 
 
Cena zájezdu na Oravu dne 22. června je 570,- Kč na osobu. Zálohu 300,- Kč 
uhraďte prosím do 15. května paní Miladě Špendlíkové v Ořechově, ve 
Vážanech v potravinách u Schotlů a v Polešovicích v sakristii. Každý si sebou 
vezme stravu na celý den, zabezpečí si pojištění a zájemci o plavbu lodí na 
Oravské přehradě si připraví 8(dospělí), 5(důchodci) a 2,50(děti) Eur a zájemci 
o vstup na Oravský hrad 10(dospělí) a 5(důchodci a děti) Eur. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,-Kč 
V: Klepači věnují na potřeby kaple 1000,- Kč 
 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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http://www.farnostpolesovice.cz/
mailto:fapolesovice@ado.cz

