
Zpravodaj farnosti Polešovice  
12. 6. 2022 

12.6. 

Ne 

 

Slavnost Nejsvětější Trojice   
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Františka a Terezii 
Martykánovy a za živou a + rodinu Martykánovu, Hlaváčovu a 
Skládalovu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Františku Vašinovou 
k nedožitým 100. narozeninám, za živou a + rodinu s prosbou o dar 
zdraví a ochranu Panny Marie 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za živé a + Antoníny a Antonie z 
Vážan 

Po 
13.6. 

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Annu a Františka 
Kožouškovy, tetu Drahomíru a Josefa Běhávkovy 

Út14.6.  
St 

15.6. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + rodiče Vávrovy, + syna, 
dva + zetě, + vnučku a dva + vnuky a za dar zdraví pro celou rodinu 

Čt  
16.6. 

Slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek 
Mše sv. Ořechově, 18:00 hod.–  Na poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za živou a + rodinu Cilečkovu a Bublíkovu a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 19:00 hod.!!! – Za živé a + Antoníny a 
Antonie z Polešovic 

Pá  
17.6. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Milana Hrabce, 
živou a + rodinu a za +++ 
Po mši svaté na faře bude farní piknik 
 

So18.6. Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za farníky 
 

19.6. 12. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Ořechově, 7:30 hod. – Za + rodiče Matouše a Ludmilu 
Cilečkovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 9:00 hod. – Za + Marii Hájkovou, jejího 
manžela a živou a + rodinu 

Po mši svaté průvod ke 4 oltářům… 
 

 
 

 

 
 

P: Prosíme muže, aby přišli v pondělí po mši sv. v 18:30 uklidit koberce 
z kostela. V úterý v 8:00 hod prosíme ženy na generální úklid kostela. 
 

Chci se poděkovat paní Ludmile Cilečkové, dalším členům pastorační 
rady a všem kdo se zapojili do organizování „Noci kostelů“, děkujeme 

také radě městysu Polešovice za schválení příspěvku ve výši 7000,- Kč 
na uspořádání koncertu souboru „Zvonky dobré správy“. 
 
O: Kdo by měl zájem o službu kostelníka v Ořechově, ať se přihlásí u otce 
Jozefa, nebo u některého z členů pastorační rady. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč, na bohoslovce 1000,- Kč a 
na Tv Noe 1000,- Kč 
P: Nejmenovaný dárce věnuje na kostel 500,- Kč 
P: Ze křtu Josefa Michnu věnují na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenovaná rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – farář 
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