
Zpravodaj farnosti Polešovice 
28. 6. 2020 

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 +++ 

Po 
29.6. 

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, patronů kostela 
v Polešovicích - doporučený svátek 

Zpovídání v Polešovicích, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Barunku Halodovou a 
+++ 

Út 30.6. Svátek Výročí posvěcení katedrály 
St 
1.7. 

Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za farníky 

Čt  
2.7. 

Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za účastníky májových 
pobožností 

Pá  
3.7. 

Svátek sv. Tomáše, apoštola 
Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 16:00 -16:50 hod. 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za pomoc a Boží ochranu, dar 
zdraví pro celou rodinu a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Stanislava Zábranského 
k jeho nedožitým 100. narozeninám, dvoje + rodiče a za celou živou a 
+ rodinu 
Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – Za + rodiče, bratra, živou a + rodinu 
Heliovu a Kuchařovu 
 

So 4.7. Oslava narozenin o. Jozefa na farní zahradě – 15:00 hod – pozvaní 
jsou hlavně všichni členové ekonomické  a pastorační rady, všichni 
kdo pomáhají  s fungováním kostela a kaplí ve farnosti a všichni lidé 
dobré vůle z farnosti Polešovice. 

5.7. 

Ne 

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů 

Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního 

chrámu a Arcidiecéze olomoucké 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Poděkování za dožití 50 let 
života s prosbou o další Boží pomoc  

Mše sv. ve Vážanech, 9:00 hod.!!! – Za + Stanislava a Alžbětu 
Bartošovy, + syny, pomoc a ochranu Boží pro celou rodinu a za +++ 
(Po mši svaté bude ve Vážanech krátké pohoštění pro gratulanty) 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Petra a Františku 
Janíkovy, dvoje rodiče a za +++ 
11:30 – křest Ján Markup 
Mše sv. v Ořechově, 15:00 hod.!!! – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dožití 50 let života s prosbou o další ochranu a pomoc 
Boží do dalších let. (věnují farníci z Ořechova) 
(Po mši svaté bude v Ořechově pohoštění pro gratulanty) 

 
Prosím, ať se přihlásí, kdo má zájem o seno z farní zahrady.  
 
O:P: Ze svatby Taťák, Hrobařová věnují na kostel 2000,- Kč  
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Ze křtu Štěpánky Náplavové věnují na kostel 2000,- 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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