
Zpravodaj farnosti Polešovice 
12. 7. 2020 

12.7. 15. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Cyrila Stodůlku k nedožitým 
80. narozeninám, + manželku a za živou a + rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za ročník 1934 
11:30 – křest David Kotlár 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Večeřovy a 
Horákovy, + syny, vnuka, dar zdraví a za +++ 
 

Po 
13.7. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Josefa a Bohumila 
Čožíkovy, dvoje + rodiče, sourozence Jaroslava a Františku Čožíkovy 
a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu 

Út 14.7.  
St 
15.7. 

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Annu Vaculíkovu, 
manžela, + syna Stanislava a za +++ 
 

Čt  
16.7. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + rodiče Hlaváčkovy, živou a 
+ rodinu a za +++ 

Pá  
17.7. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Annu Halodovu, manžela 
a za +++ 
 

So 18.7. Svatební Mše sv. v Polešovicích, 11:00 hod. – Radek Plevák a 
Dominika Fialová 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Děkujeme P. Bohu za přijaté 
milosti, za dožití 86 let života a prosíme P. Marii za ochranu a pomoc 
do dalších let pro celou rodinu 
 

19.7. 16. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za živou a + rodinu Šimkovu, 
Miklíkovu, Kuchařovu a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Evu Míšovu a dvoje rodiče 
Mše sv. na Sv. Antonínku, 15:00 hod. – volný úmysl 

 
 
 

 
 
Chci se poděkovat všem, kdo jste se zapojili do příprav oslavy narozenin 
v Polešovicích, Ořechově a ve Vážanech. Ještě jednou děkuji za příjemnou 
oslavu, za všechna přání, za milé i praktické dary a za to, že jste mi podstatnou 
částkou přispěli na skútr, který bych rád využíval k vaší službě (dá-li Pán a 
otec arcibiskup) co nejdéle. 
 
O: Prosíme ženy, aby přišly na brigádu na zahradu v Ořechově vedle kostela, v 
pondělí 13.7. v 8 hodin. 
 
V neděli 19.7. je farní pouť na svatém Antonínku. Odjezd autobusu je ve 14 
hod. ze zastávky v Ořechově, následně ve Vážanech a Polešovicích.  Prosíme, 
využijte autobusu, a nejezděte, pokud nemusíte, vlastními auty. 
 
P: Ze křtu Jana Markupa věnují 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   
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