
Zpravodaj farnosti Polešovice 
 

28. 7. 2019  

28.7. 

 

17. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za živé a + Anny z Polešovic 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod – Za živé a + Anny z Ořechova 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Poděkování P. Bohu a P. Marii 
za dožití 80 let, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu, + rodiče, 
sourozence a za +++  

Po  
29.7. 

Památka sv. Marty 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod.!!! – Za + Jana a nemocné syny 

Út 30.7.  

St 
31.7. 

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 
Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Jana Suchánka 
k nedožitým 70. letem, dvoje + rodiče, za živou rodinu a +++ 

Čt  
1.8. 

Památka sv. Alfonsa z Liguori, 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. – volný úmysl 

Pá  
2.8. 

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 účastníky májových 
pobožností ve Vážanech 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + rodiče Šoustkovy, jejich 
syna Jana a celou živou a + rodinu 
Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – volný úmysl 

So 
3.8. 

 

4.8. 

Ne 

18. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Josefa Běhůnka, dva + zetě, + 
rodiče a celou živou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za dožití 90 let, za živou a + 
rodinu 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Jana Šnajdra, + bratra, 
dvoje + rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 

 

 
 
P: Kdo by měl zájem o Orelskou pouť na Sv. Hostýně dne 25. srpna, ať se 
nahlásí u paní Hrabcové. Cena je 165,- Kč, odjezd bude upřesněn do 4. srpna. 
 
O: Chci se poděkovat obci Ořechov za dar farnosti 10000,- Kč a za posečení 
trávy pod Domanskou skálou. 
Chci se poděkovat pánu Martinovi Rokytovi ml. za úpravu cesty pod 
Domanskou skálou. 
Chci se poděkovat paní Špendlíkové za zorganizování autobusů na zájezd na 
Oravu, na pouť na Sv. Antonínek a na pohřeb otce Jana Komárka. 
 
Sbírka na opravy ve farnosti: Ořechov: 5700,- Kč, Polešovice: 18268,- Kč, 
Vážany: 4050,- Kč, Spolu: 28018,- Kč 
 
P: Ze křtu Gabriela Bíleka věnují na kostel 4000,- 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

