
Zpravodaj farnosti Polešovice 
21. 2. 2021 

21.2. 

 

1. neděle postní – Sbírka Haléř sv. Petra 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za + Matúše Vanča, živou a + 
rodinu a za +++ 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. –  Za + rodiče Kuchařovy, dva + 
syny, za rodiče Berkovy, dvě + dcery a syna a za dar zdraví pro celou 
rodinu (2.skupina) 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
Křížová cesta Polešovice a Ořechov13:30 hod, Vážany 16:30 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Bohumila Verbíka, dvoje + 
rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu a za +++ 

Po 
22.2. 

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Jiřího Bulíčka a živou a + 
rodinu Bulíčkovu, Králikovu a za +++ 

Út23.2  
St 

24.2. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Filoménu a Jana 
Náplavovy, živou a + rodinu a za +++ 

Čt  

25.2. 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za živou a + rodinu Plevákovu a 
Janíkovu a za +++ 

Pá 26.2. Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Marii a Stanislava 
Kofroňovy, sourozence a rodiče a za živou rodinu 

So 27.2.  

28.2. 

 

2. neděle postní 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. –  Za + Evžena Váňu, + rodiče 
Stodůlkovy a Váňovy, za celou živou rodinu a za +++ (3.skupina) 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Poděkování Nebeskému Otci 
za dar života, ochranu Matičky Boží a lásku Syna s prosbou o další 
Boží ochranu, mnoho darů Ducha Svatého za živou rodinu Vaňkovu, 
Bednaříkovu a za +++ 
Křížová cesta Polešovice a Ořechov13:30 hod, Vážany 16:30 hod 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Tomáše Panáčka, + 
manželku, syna a za +++ 

 
Doporučuje se sledovat mše svaté v televizi. V neděli v Ořechově v 8:55, v 
Polešovicích od 14:00 hod do 14:30 hod a ve Vážanech v 16:55 hod se bude 
podávat svaté přijímání pro ty, kteří v ten den nebudou fyzicky přítomni na mši 
svaté.  

 
 
Prosíme, abyste se připojili každý večer v 20:00 hod k modlitbě za ukončení 
pandemie.  
 
O: Nejmenovaná rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
O: Z pohřbu pana Josefa Míše věnují na kapli 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na opravu kostela 1000,- Kč 
P: Z pohřbu paní Filomény Kolářové věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Z pohřbu paní Jenovéfy Běhávkové věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Z pohřbu pana Josefa Buršu věnují na kostel 2000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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