
Zpravodaj farnosti Polešovice  
24. 4. 2022 

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 +++ 

Po 
25.4. 

Svátek sv. Marka, evangelisty 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + rodiče Jordánovy, rodiče 
z obou stran, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a za +++ 

Út26.4.  
St 

27.4. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Ludmilu a Františka 
Tringelovy, syna Františka, dvoje rodiče, rodinu Dudeškovu a +++ 
 

Čt  
28.4. 

Mše sv. Ořechově, 18:00 hod.–  Za + Ludmilu Mrkusovou 
k 1.výročí, + manžela, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou 
rodinu 

Pá  
29.4. 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky 
Evropy 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.!!! – Za živé a + skauty a 
skautky a za jejich rodiny (po mši svaté opékaní na farní zahradě) 

So 
30.4. 

Pouť děkanátu Uherské Hradiště na Velehradě za posvěcení rodin 

a duchovní povolání 

15:00 hod – modlitba slavného růžence 
16:00 hod – adorace 
17.00 hod – mše svatá 

1.5. 

 

3. Neděle Velikonoční 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za pátra Antonína, bratra Josefa 
a Marii Hrobařovy a celou živou rodinu Jalubskou, zetě Karla a celou 
živu rodinu a za rodinu Kubáčovu 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za sbor dobrovolných hasičů z 
Ořechova  

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky  
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Frýzovy a 
Kouřilovy, + syna a snachu, dvoje + rodiče a za +++ 

 
 
P: Dne7.5. si v kostele v Polešovicích vyslouží svátost manželství Jaroslav 
Jordán, syn Jaroslava a Dagmar, roz. Bučkové a Magdaléna Píchová z Prahy, 
dcera Miloše a Markéty roz. Brožové. Prosíme o modlitby za snoubence. 
 
Na nástěnce je pozvání pro děti na tábory, které pořádá staroměstská farnost. 
Tábory jsou dva pro mladší a starší děti. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Klepači věnují na kostel 100,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Ze křtu Šimona Lažu věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 850,- Kč 
V: Klepači věnují na kostel 700,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 

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