
Zpravodaj farnosti Polešovice 
15. 3. 2020 

15.3. 3. neděle postní 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

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

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za ukončení epidemie, za 
všechny nemocné a jejich ošetřovatele 
11:30 – křest Matyáš František Mrkus 

Křížová cesta Polešovice a Ořechov – 13:30 hod., Vážany 16:30 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Karola Spurného, dva syny, 
dvoje + rodiče, sestru Josefku a za +++ 

Po 
16.3. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za Marii a Stanislava 
Kofroňovy, sourozence a rodiče 

Út 17.3.  
St 
18.3. 

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

 

Čt  
19.3. 

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek 
Mše sv. v Ořechově 17:00 hod. – Za + Ladislava Rokytu věnují 
spolužáci 
Mše sv. ve Vážanech 18:00 hod. – Za živé a + Josefy a Josefky 
z Vážan 
Mše sv. v Polešovicích, 19:00 hod. – Za živé a + Josefy a Josefky 
z Polešovic 

Pá  
20.3. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + rodiče Marii a Josefa 
Němcovy a + z rodiny 
 

So 21.3. Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod.!!! – Za + Filomenu Zelinkovou (k 
nedožitým 100. narozeninám), živou rodinu a za +++ 

22.3. 4. neděle postní  
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 a syna 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Janu Pernicovou 
11:30 – křest Klára Stodůlková a Anna Macalíková 

Křížová cesta Polešovice, Ořechov a Vážany – 13:30 hod.,  

 
 

 
 
Mše svaté pro omezení počtu účastníků na 30 osob nejsou veřejné bohoslužby, 
ale soukromé, proto všichni věřící jsou dispenzováni od fyzické účasti na 
nedělních pobožnostech. 
Uvedené mše svaté jsou návrhem pro rodiny, které dali odsloužit mši svatou na 
nějaký úmysl. Nedoporučuje se, aby se těchto mší účastnili lidi starší 65 let, 
nebo, kdo se doma stará o starší, či nemocné osoby. Když si rodina přeje 
odsunout úmysl na jiný termín, ať mi dá vědět nejpozději přede mši svatou. Na 
soukromé mše svaté má přednost rodina, která obětuje na nějaký úmysl a 
k nim se můžou připojit další, zatím do počtu 30 osob. 
V neděli v Ořechově v 13:30hod , v Polešovicích od 14:00 hod do 15:00 hod a 
ve Vážanech v 16:30 hod se bude podávat svaté přijímání pro ty, kteří v ten 
den nebudou fyzicky přítomni na mši svaté. 
Prosíme, abyste se připojili každý večer v 20:00 hod k modlitbě za ukončení 
epidemie.  
 
O: Z pohřbu pana Karla Krejčiříka věnují na kapli 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Františky věnují na opravu kostela 5200,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Z pohřbu pána Františka Janíka věnují na kostel 3000,- 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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