
Zpravodaj farnosti Polešovice  
15. 5. 2022 

15.5. 

 

5. Neděle Velikonoční 
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 85 let, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Antonína Běhávku, dva 
syny, dvoje rodiče, za bratra Františka a manželku 
11:30 – křest Jakub Náplava 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Cyrilku (10 let od úmrtí) a 
Josefa (nedožitých 70 let) Novákovy, dvoje + rodiče a za +++ 

Po 
16.5. 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za dar zdraví a Boží požehnání 
do dalšího života, za živou a + rodinu 

Út17.5.  
St 

18.5. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za stařečky Václava a Marii 
Náplavovy, za Jana a Františku Kotkovy a za celou rodinu 

Čt  
19.5. 

Mše sv. Ořechově, 18:00 hod.–  Za + rodiče Bedřicha a Ludmilu 
Špendlíkovy, jejich + rodiče a za živou rodinu 

Pá  
20.5. 

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Evu a Zdeňka 
Míšovy, dvoje rodiče a za duše, na které nikdo nepamatuje 
 

So 
21.5. 

Svatá zpověď pro děti, které jdou k 1. Sv. přijímaní v 9:00 hod. 
v kostele v Polešovicích, po zpovědi nácvik dětí a pak zpovídaní 
rodičů dětí. (Prosím další členy rodin dětí, aby si našli čas ke svaté 
zpovědi v týdnu, zpovídám půl hodiny před mši svatou.) 

 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Marii a Klimenta Janíkovy, 
Josefa a Emilii Janíkovy, jejich rodiče a za +++ 
 

22.5. 

 

6. Neděle Velikonoční – Sbírka na pronásledované křesťany 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Polešovicích, 10:00 hod. – Slavnost 1. svatého přijímaní 
– Za děti, které jdou k 1. sv. přijímaní a za jejich rodiny 
V Ořechově: Slavnost Panny Marie Pomocnice 
Zpovídaní v Ořechově, otec Jančařík od 14:00 hod 
Mše sv. v Ořechově, 15:00 hod. – Na úmysl celebranta 

 

 
P: O: V: Májové pobožnosti v Ořechově budou každý den v 18:00 hod., ve 
Vážanech v pondělí středu a pátek v 18:00 hod, v kostele v Polešovicích půl 
hodiny přede mší svatou. 
 
Chci se poděkovat Drmolicím za umytí oken na faře a dvěm ochotným 
Ludmilám za pravidelný úklid fary. 
 
Chci se poděkovat paní Jitce Janíkové za to, že se se svoji rodinou postarala o 
farní piknik. Sešlo se asi 30 lidí. Nechyběli dobrůtky, tekuté občerstvení a 
přátelská nálada. Příští piknik je naplánován na pátek 17. června. 
 
Farní společenství pořádá dne 4. 6. 2022 poutní zájezd na nejmladší poutní 
místo Slovenska na horu Butkov poblíž Trenčína. Právě v tuto sobotu tam 
začíná slavení prvních Mariánskych sobot. Program je následovný: křížová 
cesta, mše svatá, přednáška, prohlídka areálu. Přihlásit se můžete osobně, nebo 
na tel. 605 137 503 u paní Milady Špendlíkové. Cena zájezdu na osobu při 
plně obsazeném autobuse činí 300,- Kč 
 
Organizátoři chystané NOCI KOSTELŮ prosí, pokud máte doma ve svých 
rodinných fotoalbech a můžete zapůjčit staré – historické dobové fotografie 
interiéru či exteriéru našeho kostela, či fotografie z probíhajících rekonstrukcí 
kostela, přineste je prosím ze zadní strany podepsané v obálce (jméno, 
příjmení, bydliště, telefon) během příštího týdne do sakristie po mši. Uveďte, 
pokud víte, zhruba rok a případně situaci, za jaké fotka vznikla. V dalším 
týdnu budou fotografie převedeny do digitální podoby k dalšímu využití pro 
dokumentační účely a pro účely výstavy fotografií v době pořádaní akce Noci 
kostelů. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na bohoslovce 800,- Kč, na potřeby kaple 500,- 
Kč a na TV Noe 500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Hasiči z Polešovic věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenovaný dárce věnuje na kostel 700,- Kč 
V: Klepači z Vážan věnují na kněžské platy 1100,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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