
Zpravodaj farnosti Polešovice  
17. 4. 2022 

17.4. 

Ne 

 

Slavnost ZMŔTVÝCHVSTANÍ PÁNĚ- Sbírka na kněžské platy 

Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za Emílii a Jaroslava Kolářovy, 
za živou a + rodinu a za dar zdraví pro Romana 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Ludmilu Špendlíkovu, + 
manžela, celou živou rodinu Špendlíkovu a Zámečníkovu a za +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 9:00 hod!!! – Za + rodiče Annu a Bohumila 
Náplavovy, sestru Marii, rodiče Filomenu a Oldřicha Vaculíkovy, dar 
zdraví pro živou rodinu a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky  

11:30 – křest Šimon Laža 
 

Po 

18.4. 
Mše sv. ve Vážanech, 7:30 hod.!!! – Za + rodiče Trlidovy, + děti, 
Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu a za +++  
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – volný úmysl 
 

Út19.4.  
St 

20.4. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Marii a Anastáze 
Plevákovy, dvoje + rodiče, živou rodinu a dar zdraví a Boží ochranu a 
za +++ 
 

Čt  
21.4. 

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

Pá  
22.4. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Františka 
Ketmana, dvoje rodiče a za +++ 
 

So 
23.4. 

 

24.4. 

 

2. Neděle Velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství – u všech sv. 

mší Pomazání nemocných!!! 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

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

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Petra a Františku 
Janíkovy, za dvoje + rodiče a za +++  

Po mši svaté průvod a žehnání polí u sv. Marka 

Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Formanovy a 
Vybíralovy, + děti, za celou živou rodinu a za +++ 

 
 
Dnes před každou mši svatou bude žehnání pokrmů. 
 
Chci se poděkovat všem, kteří se zapojili do příprav slavení Velikonočních 
svátků. Kostelníkům, ministrantům, varhaníkům, zpěvákům, lektorům, těm, 
kteří uklízeli a zdobili kostel, kdo vedli křížové cesty a všem vám, kteří jste si 
našli čas, aby jste účastí na slavení povzbudili vírů v naší farnosti. Pro nás pro 
všechny toho bylo dost, ale nejen dost práce, ale i zážitků ze slavení největšího 
křesťanského svátku. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 11000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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