
Zpravodaj farnosti Polešovice 
2. 5. 2021 

2.5. 5. neděle Velikonoční – Za pokoj, mír a velikonoční naději na 
Ukrajině 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za živé a + členky živého 
růžence 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Miroslava Kuchaře 
k nedožitým 70. narozeninám a za ochranu a pomoc Boží pro živou 
rodinu (2.skupina) 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za živé a + hasiče z Polešovic a 
jejich rodiny 
Májová pobožnost v Polešovicích 14:00 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + bratra Stanislava, + 
sourozence, + rodiče, s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro jeho 
nemocnou dceru 

Po 

3.5. 
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 15:00 hod. - + Marie Bernatíková 
Zpovídání v Polešovicích, 17:30 -18:25 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:30 hod.!!! – Poděkování za 85 let života a 
další Boží ochranu a za +++ 

Út4.5.  
St 
5.5. 

Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:30 -18:20 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:30 hod.!!! – Za dar zdraví pro nemocnou 
osobu 

Čt  

6.5. 
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 
Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 17:30 -18:20 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 18:30 hod.!!! – Za + rodiče Slukovy, + syna, 
vnuka, pravnuka, sourozence za Boží ochranu pro živou rodinu a +++ 

Pá 7.5. Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 16:30 -17:20 hod. 

Mše sv. ve Vážanech, 17:30 hod.!!! – Za + rodiče, + děti, dar zdraví 
pro živou rodinu a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 18:30 hod.!!! – Za +Stanislava Indrucha 
k nedožitým 70. narozeninám, za živou a + rodinu s prosbou o 
ochranu Panny Marie 
Mše sv. v Ořechově, 19:30 hod.!!! – Za + Josefa Míšu (věnují 
přátelé z ulice) 

So 8.5. Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 14:00 hod. - + Antonín Sýkora 

9.5. 6. neděle Velikonoční  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za sbor dobrovolných hasičů 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Antonína Běhávku, dva 
syny, dvoje rodiče, za bratra Františka a manželku 
11:30 – křest Filip Franko 
Mše sv. ve Vážanech, 18:30 hod.!!! – Za + rodinu Sýkorovou, Boží 
ochranu pro celou rodinu a za +++ 

 
Od pondělka je počet účastníků bohoslužeb omezen jen rozestupy a rouškami. 
 
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. 
 
Římskokatolická farnost Nedakonice vyhlašuje veřejnou sbírku pro Anežku. 
Anežka je patnáctiletá slečna z Nedakonic, upoutaná na lůžko, její rodina 
potřebuje prostředky na rekonstrukci bezbariérového bydlení. Můžete přispět 
do pokladničky pod misijním křížem vzadu v kostele v Polešovicích, nebo na 

transparentní účet:   296291010/0300. Děkujeme. 
 
Děkujeme Stanislavovi Cilečkovi a jeho firmě za vymalování sakristie 
v Polešovicích a realizováni nátěru všech vchodových dveří na kostele 
v Polešovicích. Materiál i práce byly sponzorsky věnovány na kostel. 
 
Sbírka na křesťanská média: Ořechov: 2740,- Kč, Polešovice: 13167,- Kč, 
Vážany: 1600,- Kč, Spolu: 17507,- Kč 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 500,- Kč 
P: Nejmenovány dárce věnuje na kostel 1000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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