
Zpravodaj farnosti Polešovice 
30. 5. 2021 

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 +++ 

Po 
31.5. 

Svátek Navštívení Panny Marie 
Zpovídání v Polešovicích, 17:30 -18:25 hod 
Mše sv. v Polešovicích, 18:30 hod.!!! – Za + Rudolfa Hlaváče, za 
rodiče Ladislava a Melánii a za +++ 
 

Út1.6. Památka sv. Justina, mučedníka 
St 

2.6. 
Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00 -17:55 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za zdraví a Boží pomoc pro 
Kláru 

 
Čt  

3.6. 
Slavnost Těla a krve Páně – doporučený svátek 

Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Ladislava Zlámalíka a + 
Filoménu – Janu Štefaníkovou 
Mše sv. v Polešovicích, 19:00 hod.!!! – Za + Františku Vašinovou, 
manžela, dvoje rodiče, za zetě Miroslava Skybu a za rodiče 
Tománkovy 
 

Pá 

 4.6. 
Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 16:00 -16:50 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Marii Vaculíkovou, + 
manžela, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu a za +++ 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + rodiče Marii a 
Josefa Němcovy, za živou a + rodinu 
Mše sv. v Ořechově, 19:00 hod. – Za + Vladimíra a Františku 
Suchánkovy, jejich rodiče a sourozence, živou rodinu a +++ 

So 5.6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 

6.6. 10.neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za dožití 80 let a za + spolužáky ročníku 1941 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Antonína Vaculíka, + 
rodiče Vaculíkovy, Pospíšilovy, + rodinu a +++ s prosbou o Boží 
ochranu živé rodiny 
Mše sv. ve Vážanech, 18:30 hod. – Za + Theodora Cilečka, + syna, 
dvoje + rodiče, živou rodinu a +++ 

 
Prosím biřmovance, aby se dnes stavili u mě po mši svaté a potvrdili, že mají 
zájem dokončit přípravu na biřmování. 
 
Slavnost Božího Těla bude letošní rok bez průvodu, na konci mše svaté 
v neděli v 11:45 v Polešovicích a v 18:00 hod. ve Vážanech bude krátká 
adorace a eucharistické požehnání.  
 
Chci se poděkovat paní Ludmile Cilečkové za zorganizování akce „Noc 
kostelů“ v kostele v Polešovicích. Děkuji všem, kdo ochotně pomohli s 
úklidem věže, s organizací, čtením Božího slova a s hudebním doprovodem. 
Akce měla dobrý ohlas i od lidí z jiných farností. 
 
Na sbírku pro Anežku můžete přispět do pokladničky pod misijním křížem 

vzadu v kostele v Polešovicích, nebo na účet:   296291010/0300. Děkujeme. 
 
Na účet Mery ś Meals se z darů z akce Noc kostelů odešle 2000,- Kč 
 
O: Ze svatby manželů Píšťkových věnují na kapli v Ořechově 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na opravu kostela 1000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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