
Zpravodaj farnosti Polešovice 
14. 3. 2021 

14.3. 

 

4. neděle postní 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za živé a + Františky z 
Polešovic 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za živou a + rodinu Stodůlkovu, 
Verbíkovu a Křejčeříkovu a za +++ (5.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 + Karla Spurného, dva + 
syny, dvoje + rodiče, sestru Josefku a +++ 

Po 
15.3. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – volný úmysl 

Út16.3.  
St 

17.3. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – volný úmysl 

Čt  

18.3. 
Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – volný úmysl 

Pá 19.3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek, 
ve Vážanech slavnost patrona kaple, v Církvi rok sv. Josefa 
Křížová cesta Vážany 16:30, Polešovice 17:30 hod. a Ořechov 18:30 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za živé a + Josefy a Josefky z 
Vážan 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Josefa a Barboru 
Šimíkovy a za +++ 
Mše sv. v Ořechově, 19:00 hod. – Na úmysl celebranta 
 

So 20.3. Kurz lektoři kostel Polešovice 14:00 hod? 
 

21.3. 

 

5. neděle postní 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za živé a + Josefy a Josefky z 
Ořechova (1.skupina) 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za živé a + Josefy a Josefky z 
Polešovic  
Křížová cesta Polešovice a Ořechov13:30 hod, Vážany 16:30 hod 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za dvoje + rodiče, jejich + děti, 
vnoučata, dar zdraví pro živou rodinu 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: Ze křtu Klaudie Plevákové věnují na kapli 1000,- Kč 
P: Z pohřbu pana Antonína Pleváka věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 3000,- Kč 
P: Nejmenována osoba věnuje na poděkování za dar zdraví  na kostel 1000,- 
Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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