
Zpravodaj farnosti Polešovice  
29. 5. 2022 

29.5. 

 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Annu a Štěpána 
Andrýskovy, za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu a +++  

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za manžela, rodiče, strýca Jana 
a snachu Ivanu Masaříkovy a za +++ 
Ořechov sála KD, divadelní hra „PO CESTĚ S NÍM“, 14:30 hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Teodora Cilečka, + syna, 
dvoje + rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 

Po 
30.5. 

Zpovídání v Polešovicích, 17:00 -17:55 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + klienty DPS Polešovice a 
za+++ 
 

Út31.5. Svátek Navštívení Panny Marie 
St 

1.6. 
Památka sv. Justina, mučedníka 
Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za nemocného manžela, dvoje 
+ rodiče, sourozence, živou a + rodinu Hamadovu a Cilečkovu a +++ 
 

Čt  
2.6. 

Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 17:00 -17:50 hod 
Mše sv. Ořechově, 18:00 hod.–   Za + Josefa Stodůlku, dvoje + 
rodiče, ochranu Boží a za dar zdraví pro celou rodinu 
 

Pá  
3.6. 

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
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 účastníky májových 
pobožností z Vážan 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Zdenku 
Martykánovou, bratra Ladislava Zlámalíka a za rodinu Martykánovu 
a Zlámalíkovu 
Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – Na poděkování pánu Bohu a Panně 
Marii za dožití 75 let života, za + rodiče a za celou živou rodinu 
Špendlíkovu a Zámečníkovu 
 

So4.5. Pouť na horu Butkov - Slovensko 

5.6. 

Ne 

 

Slavnost Seslání Ducha Svatého – Sbírka na církevní školy v 
diecézi 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Ludmilu a Štěpána 
Šimíkovy, dceru Ludmilu, syna Stanislava a vnuka Stanislava, nechť 
jejich duše v klidu spočinou v Boží náruči  
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Jaroslava Šottla, rodiče, 
bratra, za živou rodinu a za +++ 
Ve mši svaté křest – Josef Michna 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Františka Verbíka, dvoje + 
rodiče, dar zdraví pro živou rodinu a za +++ 

 
P: O: V: Májové pobožnosti v Ořechově budou každý den v 18:00 hod., ve 
Vážanech v pondělí v 18:00 hod, v kostele v Polešovicích půl hodiny přede 
mší svatou. 
 
Autobus na pouť na horu Butkov odjede ze zastávky ČSAD z Ořechova v 7 
hod., následně pak zastávka ve Vážanech a v Polešovicích. Vemte si sebou 
pláštěnky, pohodlnou obuv, jídlo a pití na celý den. Na hoře je možno zakoupit 
malé občerstvení a upomínkové předměty, platba v euro. Ještě je možnost se 
přihlásit 
 
Ořechovští ochotníci Vás srdečně zvou na divadelní hru „PO CESTĚ S NÍM“ 
Představení se uskuteční v neděli 29. května 2022 ve 14:30 hodin na sále KD 
v Ořechově u UH, vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno 
 
O:P:V: Rodiče dětí věnují z 1.sv. přijímaní na kostel 5000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
O: Z pohřbu paní Anežky Stodůlkové bylo věnováno na potřeby kaple 
v Ořechově 2000,-Kč 
O: Z pohřbu paní Jitky Kozinové věnují na kapli 2000,- Kč 
O: Z pohřbu pana Otakara Krysa věnují na kapli 2000,- Kč 
O: Z pohřbu paní Anežky Stodůlkové věnují přátelé z ulice na kostel 1000,- Kč 
a na květiny 1000,- Kč 
P: Z pohřbu pana Miroslava Šebestů věnují na kostel 3000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kapli 1000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – farář 
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