
Zpravodaj farnosti Polešovice 
10. 5. 2020 

10.5. 

 

5. Neděle Velikonoční  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Matouše a Ludmilu 
Cilečkovy a Boží ochranu pro celou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Antonína Běhávku, dva 
syny, dvoje + rodiče a za bratra Františka a manželku 
11:30 – křest Jakub Filípek 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Annu Náplavovou, + 
manžela, sestru Marii, + rodiče Vaculíkovy, dar zdraví pro celou 
rodinu a za +++ 

Po 
11.5. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + bratra Miroslava Němce 
k nedožitým narozeninám a za + rodiče 

Út 12.5.  
St 
13.5. 

Panny Marie Fatimské 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Stanislava Bartošíka a dvoje 
rodiče 
 

Čt  
14.5. 

Svátek sv. Matěje, apoštola 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + rodiče Bedřicha a Ludmilu 
Špendlíkovy, živou rodinu a za +++ 
 

Pá  
15.5. 

Dětská!!! Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + rodiče Annu a 
Jaroslava Ketmanovy, Ludmilu a Štěpána Hrobařovy a Petra 
Basovníka 
 

So 16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 

17.5. 

 

6. Neděle Velikonoční – Den modliteb za pronásledované křesťany, 
Sbírka na tento úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Kuchařovy, + dceru 
Annu, + zetě a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + rodiče Marii a Josefa 
Lenhartovy, dceru Marii, zetě Jaroslava, živou rodinu a +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. Za + rodiče Formanovy, + syna, + 
rodiče Vybíralovy, + dceru a za +++ 

 
 

 
 
Mše svaté jsou povoleny od 11. května do 100 lidí mimo asistujících, ostatní 
věřící jsou dispensováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách, 
doporučuje se sledovat mše svaté v televizi. 
 
První svaté přijímání bude, až začne vyučování ve škole, biřmování bude 
v naší farnosti dne 25. 10. Prosím biřmovance, aby se účastnili nedělných mší 
svatých. 
 
Prosíme, abyste se připojili každý večer v 20:00 hod k modlitbě za ukončení 
pandemie.  
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 3000,- Kč 
O: Sbor dobrovolných hasičů věnuje na kapli 800,- Kč 
P: V: Z pohřbu Marie Jordánové věnují na kostel 2000,- Kč a na vážanskou 
kapli 1000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kapli 1000,- Kč a na televizi Noe 1000,- Kč 
 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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