
Zpravodaj farnosti Polešovice 
4. 4. 2021 

4.4. 

Ne 

 

Slavnost ZMŔTVÝCHVSTANÍ PÁNĚ – Sbírka na Kněţský 
seminář 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – volný úmysl (3.skupina) 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Víta Zerzána, za Olgu 
Bučkovu a za +++  
Mše sv. ve Vážanech, 12:00 hod - Za + Ladislava Štefla, dvoje + 
rodiče, Boţí ochranu pro celou rodinu a za +++ 

Po 

5.4. 
Mše sv. ve Vážanech, 7:30 hod.!!! – Za + manţela, dvoje + rodiče, 
dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – volný úmysl 
 

Út6.4. Krátké setkání Ekonomické rady farnosti 18:00 hod. - fara Polešovice 
 

St 

7.4. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod.!! – volný úmysl 

Čt  

8.4. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod.!! – volný úmysl 

Pá 9.4. Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod.!! – Za+ Vladimíra a Marii 
Kolářovy, dvoje + rodiče, ţivou a + rodinu a za +++ 

So 10.4.  

11.4. 2. neděle Velikonoční 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Na poděkování Pánu Bohu za 
přijatá dobrodiní, další Boţí pomoc, dary Ducha Svatého, ochranu 
Panny Marie a Sv. Josefa pro ţivou a + rodinu Gazdovu, Běhávkovu, 
Obrtlíkovu a za +++ 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – volný úmysl (4.skupina) 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky  
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod.!! - Za + rodiče Formanovy, + 
syna, + rodiče Vybíralovy, + dceru 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 Váţanech v 17:55 hod se bude 
podávat svaté přijímání pro ty, kteří v ten den nebudou fyzicky přítomni na mši 
svaté.  
Prosíme, abyste se připojili kaţdý večer v 20:00 hod k modlitbě za ukončení 
pandemie.  

 
 
Ţehnání pokrmů je v rodinách, text na stránkách farnosti. 
 
Chci se poděkovat všem, kteří se zapojili do příprav slavení Velikonočních 
svátků. Kostelníkům, ministrantům, varhaníkům, lektorům, těm, kteří uklízeli a 
zdobili kostel a všem vám, kteří jste si našli čas, abyste účastí na slavení 
povzbudili vírů v naší farnosti. Pro nás pro všechny toho bylo dost, ale nejen 
dost práce, ale i záţitků ze slavení největšího křesťanského svátku. 
 
O: Z pohřbu paní Františky Martykánové věnují na kapli 2000,- Kč 
O: Z pohřbu paní Františky Martykánové věnují přátele z ulice na kostel 1400,- 
Kč 
P: Nejmenovány dárce věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na opravu kostela 500,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 

tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz  

http://www.farnostpolesovice.cz/
mailto:fapolesovice@ado.cz

