
Zpravodaj farnosti Polešovice 
26. 4. 2020 

26.4. 

 

3. Neděle Velikonoční  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za + Josefa Otta, + rodiče, živou 
a + rodinu a za +++ 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za farníky 
Mše sv. ve Vážanech, 10:45 hod. – Za živou a + rodinu Cilečkovu a 
Marečkovu a za +++ 

Po 
27.4. 

Zpovídání v Polešovicích, 17:00 -17:55 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Stanislava Indrucha, 1. 
výročí, za jeho rodiče a bratra a živou rodinu 

Út 28.4.  

St 
29.4. 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky 
Evropy 
Pohřební mše sv. v Polešovicích, 14:00 hod. - + Miloslava Brhelová 
Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Antonína Kučeru a za + 
rodinu, za + Františku Menšíkovou a za + z rodiny 

Čt  
30.4. 

Zpovídání a adorace v Ořechově, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Marii Zbořilovu, její rodiče a 
sourozence 

Pá  
1.5. 

Sv. Josefa, dělníka 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 16:00 -16:50 hod. 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Josefa, manželku Marii a 
pátra Antonína Hrobařovy, rodinu Kubáčovou, rodinu Jalubskou, zetě 
Karla a celou živou rodinu 
Mše sv. v Ořechově, 19:00 hod. – volný úmysl 

So 2.5. Svátek sv. Marka, evangelisty 

3.5. 

 

4. Neděle Velikonoční  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za živé a + členky živého 
růžence 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. –  
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Na poděkování P. Bohu a P. 
Marii za dožití 80 let života, + manžela, dvoje + rodiče, dar zdraví a 
Boží ochranu pro živou rodinu a za +++ 

 
 

 
 
Mše svaté jsou povoleny do 15 lidí, ostatní věřící jsou dispensováni od fyzické 
účasti na nedělních bohoslužbách, doporučuje se sledovat mše svaté v televizi. 
 
Prosíme, abyste se připojili každý večer v 20:00 hod k modlitbě za ukončení 
pandemie.  
 
Požehnání polím v naší farnosti spojené s modlitbou za příznivé počasí udělím 
dnes odpoledne od sochy sv. Marka. 
 
V Ořechově 45 minut přede mší svatou od 1. 5. budou bývat májové 
pobožnosti. Dne 29. 4. v 17:00 hod. začíná pravidelná pobožnost modliteb 
matek. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 4000,- Kč 
P: Nejmenována osoba věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na opravu kostela 2000,- Kč 
V: Klepači věnují na kapli 202,- 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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