
Zpravodaj farnosti Polešovice  
3. 4. 2022 

3.4. 5. neděle postní  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Františka a Annu Rokytovy, 
+syny a zetě a Boží ochranu pro živou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Marii Měšťánkovou, 
jejího manžela, za živou a + rodinu 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod.!!! – Za + manžela, Boží ochranu 
pro živou rodinu a +++ 

Po 

4.4. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Antonína a Boženu 
Bartošíkovy, živou rodinu a +++ 

Út5.4.  
St 

6.4. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Stanislava Indrucha, jeho 
bratra 20. výročí úmrtí a za jeho rodiče 10. výročí úmrtí a za celou 
živou rodinu 

Čt 

7.4. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. –  

Pá 

 8.4. 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Jakuba 
Grossmana k nedožitým 40. narozeninám 

So9.4.  

10.4. Květná neděle – donést pokladničky na postní sbírku 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za živé a + členky živého 
růžence a jejich rodiny 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. –  
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
14:00 – 15:30 – Velikonoční sv. zpověď kostel Polešovice 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Šimkovy a 
Bartošovy, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu a za +++ 

 
Křížové cesty v pátek ve Vážanech a v Ořechově v 18:00 hod,  v neděli ve 
Vážanech přede mši svatou a v neděli v Ořechově a v Polešovicích ve 13:30 
hod. Vzadu je rozpis, můžete se zapsat. 
 
Odjezd autobusu na pouť do Kroměříže je v pátek 8. dubna v 6:30 hod. ze 
zastávky v ořechově, následně ve Vážanech a v Polešovicích. Jsou ještě volná 
místa, kdo by chtěl jet, prosím přihlaste se během dnešního dne u paní Milady 
Špendlíkové o na tel. číslo 605137503. 
 
 

 
 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Josefové a Josefky z Polešovic věnují na kostel 3200,- Kč 
P: Z pohřbu paní Jarmily Bartošíkové věnují na kostel 10 000,- Kč 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč  
O: Nejmenována rodina věnuje na sochu Panny Marie 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na bohoslovce 3000,- Kč a na Ukrajinu 1000,- 
Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na sochu Panny Marie 2000,- Kč 
 
V: Nejmenována rodina věnuje na TV Noe 500,- Kč a na bohoslovce 500,- Kč 
V: Ze křtu Doroty Hlaváčkové věnují na kostel 2000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč a na kapli 1000,- 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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