
Zpravodaj farnosti Polešovice 
1. 3. 2020 

1.3. 1. neděle postní  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Marii Stodůlkovou 
k nedožitým 75. narozeninám, + manžela, živou rodinu a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Antonína Panáka, dvoje 
rodiče, sourozence a živou rodinu 
11:30 – křest Eliška Šmehlíková 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Děkujeme Pánu Bohu a Panně 
Marii za dožití 75 let života, za + syna, dvoje + rodiče, s prosbou o 
další Boží ochranu, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 

Po 
2.3. 

Zpovídání v Polešovicích, 16:00 -16:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Josefa Vránu a za +++ 

Út 3.3.  
St 
4.3. 

Zpovídání a adorace v Polešovicích, 16:00 -16:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za rodiče Lorencovy, 
Kolářovy, živou a + rodinu a za +++  

Čt  
5.3. 

Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 16:00 -16:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově 17:00 hod. – Za + rodiče Janíkovy, jejich 
rodiče, sourozence, + zetě a za +++ 

Pá  
6.3. 

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 + Františku Hyžákovou, + 
manžela, děti, nemocného syna Antonína a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za P.Štěpána Vandíka, P. 
Josefa Vandíka, ctihodnou sestru Mechtildu, rodiče a sourozence 
Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – Za + Annu Filípkovu, + sourozence 
a +++ na které nikdo nepamatuje 

So 7.3.  

8.3. 2. neděle postní  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za dožitých 86 let, za + rodiče 
s prosbou o ochranu Boží a dar zdraví pro celou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za živé a + Františky a za +++ 

Křížová cesta Polešovice a Ořechov – 13:30 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Antonína Kutálka, dvoje + 
rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 

 
 
Nevíš jak vykonat v postní době dobrý skutek? 
Ne jenom, že se  zúčastníš pobožnosti křížové cesty, ale můžeš je i vést. 
Vybízím tímto jednotlivce, ministranty, společenství rodin a matek, zapište se 
vzadu v kostele na připravený formulář. 
 
Biřmovanci, kteří ještě nemají, si po mši svaté vyzvednou u mě Svaté Písmo. 
 
Vzadu si můžete vyzvednout krabičku na postní almužnu. 
 
Sbírka Haléř svatého Petra: Ořechov: 6 820,- Kč, Polešovice: 19 640,- Kč, 
Vážany: 4 700,- Kč Spolu: 31 160,- Kč 
 
P: Nejmenovaný dárce věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Ze křtu Vojtěcha Holáňa věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Z pohřbu Stanislava Bartošíka věnují na kostel 1000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na opravu kaple 1000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na opravu kaple 1000,- 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

