
Zpravodaj farnosti Polešovice 
12. 4. 2020 

12.4. 

Ne 

Slavnost ZMŔTVÝCHVSTANÍ PÁNĚ  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + manžela, syny, zetě Karla, 
dvoje rodiče, nemocnou osobu, živou rodinu a za +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 10:45 hod. – Za + Františka Trlidu, dvě 
manželky, + děti, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu a za 
+++ 
 

Po 
13.4. 

Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za + Josefa Balaštíka a za + 
rodinu, za + Ladislava Daníčka a za + z rodiny 
 

Út 
14.4. 

Pohřeb na hřbitově v Ořechově, 15:00 hod - + Bohumila Rokytová 

St 
15.4. 

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

Čt  
16.4. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za dvoje + rodiče, dva + syny, 
dceru a živou rodinu 
 

Pá  
17.4. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Evu Bartošíkovu, za živou 
a + rodinu 
 

So 18.4.  

19.4. 

 

2. Neděle Velikonoční – Neděle Božího milosrdenství 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za rodiče Josefa a Marii, strýce 
Jana, snachu Ivanu Masaříkovy a za +++  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Veroniku Váňovu, manžela, 
syna, vnuka Vojtíška, dva zetě s prosbou o stálou ochranu P. Marie 
Mše sv. ve Vážanech, 10:45 hod. – Za farníky 

 
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.  
 
 

 
 
Prosíme, abyste se připojili každý večer v 20:00 hod k modlitbě za ukončení 
epidemie.  
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 4000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 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

