
Zpravodaj farnosti Polešovice 
22. 3. 2020 

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 ukončení epidemie, za 
všechny nemocné a jejich ošetřovatele 
Křížová cesta Polešovice, Ořechov 13:30 hod, Vážany 16:30 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče, jejich děti, za dar 
zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu a za +++ 

Po 
23.3. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Jana Komárka a nemocné 
syny a za + rodiče z obou stran 

Út 24.3.  

St 
25.3. 

Slavnost Zvěstování Páně 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Stanislava Píšťka, 
manželku a rodiče a za +++ 

Čt  
26.3. 

Mše sv. v Ořechově 17:00 hod. – Za + Františku a Ondřeje 
Plevákovy, syna, zetě, živou rodinu a za ++ 

Pá  
27.3. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + rodiče Píšťkovy a 
Komárkovy a za +++ 

So 28.3.  

29.3. 5. neděle postní  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. –  
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Marii a Františka 
Jordánovy, + rodinu Plevovu, živou rodinu a za +++ 
11:30 – křest Jakub Filípek? 

Křížová cesta Polešovice, Ořechov 13:30 hod, Vážany 16:30 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Poděkování P. Bohu a P. Marii 
za dožití 80 let života, dvoje + rodiče, Boží ochranu a dar zdraví pro 
celou rodinu a za +++ 

 
Mše svaté jsou soukromé, všichni věřící jsou dispensováni od fyzické účasti na 
nedělních bohoslužbách, doporučuje se sledovat mše svaté v televizi. 
Když si rodina přeje odsunout úmysl na jiný termín, ať mi dá vědět nejpozději 
přede mši svatou. 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: Ze křtu Matyáše Mrkuse věnují na kapli 1000,- Kč 
O: Josefové a Josefky z Ořechova věnují na potřeby kaple 1400,- Kč, na 
bohoslovce 1000,- Kč a na květinovou výzdobu 1000,- Kč 
P: Josefové a Josefky z Polešovic věnují na kostel 4500,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na potřeby kaple 1000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na opravy ve farnosti 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

