
Zpravodaj farnosti Polešovice 
23. 5. 2021 

23.5. 

Ne 

Slavnost Seslání Ducha Svatého – sbírka na církevní školy v diecézi 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. ve Vážanech, 9:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dožití 80 a 60 let života, za + manžela, dar zdraví a 
Boží ochranu pro živou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Ernu Bartošíkovou, za 
živou a + rodinu a za +++ 
Po mši svaté krátké setkání s rodiči dětí, kteří se připravují na první 
svaté přijímaní. 
Májová pobožnost v Polešovicích 13:30 hod. !!! 

V Ořechově: Slavnost Panny Marie Pomocnice 
Zpovídaní od 14:00 hod. – P. Zdeněk Jančařík, Sdb 
Mše sv. v Ořechově, 15:00 hod. – Na úmysl celebranta 

Po 

24.5. 
Památka Panny Marie, Matky církve 
Mše sv. v Polešovicích, 18:30 hod.!!! – Za Františka Cilečka 
k nedožitým 80. Narozeninám, za živou a + rodinu Cilečkovu a +++ 

Út25.5.  
St 

26.5. 
Památka sv. Filipa Neriho, kněze 
Mše sv. v Polešovicích, 18:30 hod.!!! – Za tatínka a maminku, za 
zetě a živou rodinu 

Čt  

27.5. 
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

Mše sv. v Ořechově, 18:30 hod.!!! – Za + Františku Martykánovu 
(věnují přátelé z ulice) 

Pá 

 28.5. 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:30 hod.!!! – Za P. Josefa 
Hanáčka, Antonii a Annu Andrýskovy a rodiče 

Po mši svaté Noc kostelů - Koste l v Polešovicích do 22:00 
So 29.5.  

30.5. 

Ne 

Slavnost Nejsvětější Trojice  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za rodiče Matouše a Ludmilu 
Cilečkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za živou a + rodinu 
Machálkovu a za +++ 
Májová pobožnost v Polešovicích 14:00 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 18:30 hod. – Za + rodiče Bartošovy, + 2 syny, 
za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celo rodinu a za +++ 

 

 
 
19.00 h    Nechme zvony znít…. zahájení  - Noci kostelů  (úvodní slovo) 
19.15 h    Mary´s Meals přináší naději…. - Představení projektu Mary ś 
Meals, jejichž hlavním cílem je zajistit jedno jídlo denně v místě vzdělávání 
dětem v nejchudších oblastech světa, součástí je zhlédnutí krátkého filmu o 
M.M.   (projekt představí p. Petra Foltýnková) 

Současně od  19.30 h -   Vystup výš a uvidíš - prohlídka kostelní věže, 
varhan a kůru**Pozvání do zvonice kostelní věže, tak trochu jiný výhled do 
okolí…. Na věž se bude z důvodu bezpečnosti pouštět po malých skupinkách v 
intervalech cca. 20 minut. **Komentovaná prohlídka varhan a kůru, aneb 
odkud znějí varhany (od 20.00 h) 

20.00 h    Malé kostelní povídání a volná prohlídka kostela a sakristie 
Komentované prohlídky s průvodcem p. Tomášem Marečkem ve dvou 
vstupech po 20 min, nebo volná prohlídka interiéru kostela a sakristie. 
Během programu Noci kostelů rozsvěcování svící - Zapal svíci na vlastní 
úmysl, nebo za své blízké , vzpomeň na ně v krátkém ztišení. 
21.15 h    Čtení z Bible + hudba z kůru - Kdo neví, jak znějí varhany 
v našem kostele, přijďte si poslechnout. Jednotlivé pasáže čtení z Bible budou 
protkány noční varhanní hudbou. Na varhany zahraje p. Radek Náplava. 

22.00 h    Ukončení Noci kostelů 2021 
 
Prosím biřmovance, aby se příští neděli stavili u mě po mši svaté a potvrdili, že 
mají zájem dokončit přípravu na biřmování. 
Májové pobožnosti v Ořechově v 18:00 hod, ve Vážanech Po, St a Pá v 18:00 
hod., v Polešovicích přede mší v 18:00 hod. 
Na sbírku pro Anežku můžete přispět do pokladničky pod misijním křížem 

vzadu v kostele v Polešovicích, nebo na účet:   296291010/0300. Děkujeme. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 2200,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na Tv Noe 500,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na sbírku pro Anežku 1000,- Kč 
V: Nejmenovaný žák 8. třídy z Polešovické školy věnuje na sbírku pro Anežku 
1000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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