
Zpravodaj farnosti Polešovice 
21. 6. 2020 

21.6. 

 

12. neděle v mezidobí – sbírka na opravy ve farnosti 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za 40 let manželství, + dceru, dvoje + rodiče, Boží ochranu a 
dar zdraví pro celou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za živé a + Antonie a Antoníny 
z Polešovic 
11:30 – křest Anna Macalíková a Klára Stodůlková 
 

Po 
22.6. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Miroslava Vaďuru k 10. 
výročí, dvoje rodiče, ochranu Panny Marie, za dar zdraví a za +++ 
 

Út 23.6.  
St 
24.6. 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Jana Šoustka, živou a + 
rodinu Marečkovu a Šoustkovu a za +++ 
 

Čt  
25.6. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – K nedožitým 80. narozeninám 
manželky, dvoje + rodiče, 4 bratry, sestru, švagry a švagrové, ochranu 
Panny Marie a Boží pomoc pro celou rodinu 
 

Pá  
26.6. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. !!! – Za + Petra Janíka, + 
manželku Františku a za +++ 
Po mši svaté farní táborák ve farní zahradě pro malé i velké!!! 
 

So 27.6.  

28.6. 

 

13. neděle v mezidobí - přinést pokladničky -  postní almužna!!! 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Annu a Stanislava 
Píšťkovy, živou a + rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za živou a + rodinu 
Korvasovu, Máčalovu, Neumanovu, dvoje + rodiče, + bratra, za 
nemocné osoby a za +++ 
11:30 – křest Lucie Svobodová a Klára Bilíková 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Sojákovy, + syna a 
za +++ 

 

 
 
P: Děkujeme mužům, kteří přišli smotat a uložit koberce a ženám, které se 
postarali o generální úklid kostela.  
 
O: Děkujeme obci Ořechov za posečení trávy pod Domanskou skálou. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč  
P: Nejmenovány dárce věnuje na kostel 500,- 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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