
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

16. 6. 2019  

16.6. 

Ne 

Slavnost Nejsvětější Trojice – Sbírka na církevní školy v diecézi 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za živé a + Antonie a Antoníny 
z Polešovic 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za živou a + rodinu Bublíkovu, 
Cilečkovu a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
11:30 křest - Michal Ingr 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za živé a + Antoníny a Antonie z 
Vážan 

Po  
17.6. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za dar zdraví a Boží ochranu 
 

Út 18.6. Pouť kněží Arcidiecéze olomoucké za vlastní posvěcení – Svatý 
Hostýn 

St 
19.6. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Miroslava Vaďuru, dvoje 
rodiče, za bratra, za živou rodinu, poděkování za 50 let manželství a 
za +++ 
 

Čt  
20.6. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Stanislava Obdržálka (věnují 
spolužáci ze ZŠ) 

Pá  
21.6. 

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Filoménu 
Vaďurovu, za živou a + rodinu a za +++ 
 

So 
22.6. 

 

23.6. 
Ne 

Slavnost Těla a Krve Páně 
Mše sv. v Ořechově, 7:30 hod. – Za zemřelou manželku, dvoje + 
rodiče a ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 9:00 hod. – Za + Antonína Vaculíka, za + 
rodiče Vaculíkovy a Pospíšilovy, poděkování Pánu Bohu za 80 let 
života s prosbou o Boží ochranu živé rodiny, za + rodinu a za +++ 

Po mši svaté průvod ke 4 oltářům… 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Teodora Cilečka, + syna, 
dvoje + rodiče a za +++ 

 
 
 

 
 
Farnost má na prodej suché dřevo z farního lesa a to Borovici a Smrk 
v množství 39 m3. Dřevo je vytěžené u farního lesa v Ořechově, kde si ho 
můžete nařezat a odvézt v ceně 700,- Kč za m3. Zájemci ať se přihlásí u 
správce farnosti. 
 
O: Chci se poděkovat Stanislavovi Kuchařovi a jeho pomocníkům za novou 
bránu a plot vedle kaple v Ořechově. Farnost platila jen za materiál, celou práci 
udělali pro nás pro všechny zdarma. 
 
P: Děkujeme mužům za to, že v sobotu smotali a uložili koberce u z kostela. 
V úterý v 8:00 hod prosíme ženy, aby přišli na generální úklid kostela.  
  
P:O.V: Odjezd autobusů 22. 6. na Oravu je v 5:00 hod ze zastávky ČSAD 
z Ořechova, následně pak ze zastávek ve Vážanech a Polešovicích. S sebou si 
prosím vemte jídlo na celý den, doklady, Eura – na hrad je vstupné děti a 
důchodci 3,50  Eur, dospělí 7 Eur. Na plavbu lodí: děti 2,50 Eur, důchodci 5 
Eur a dospělí 8 Eur (pokud možno i drobné), pohodlnou obuv, Kancionál a 
dobrou náladu. Doplatek na autobus a na občerstvení je 270,- Kč, děti 150,- 
Kč. 
 
Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu: Ořechov: 7200,- Kč, 
Polešovice: 19836,- Kč, Vážany: 3100,- Spolu 30136,- Kč 
 
P: Ze svatby Verbík, Orechovská věnují na kostel 1000,-Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,-Kč 
O: Sbor dobrovolných hasičů věnuje 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  
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