
Zpravodaj farnosti Polešovice 
  17. 7. 2022 

17.7. 16. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za Josefa a Bohumilu Čožíkovy, 
dvoje + rodiče, sourozence Jaroslava a Františku Čožíkovy, za dar 
zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Josefa Pleváka a Boží 
požehnání pro celou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
Mše sv. v Osvětimanech, 19:00 hod.- Za skautky a jejich rodiny 
 

Po18.7. Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. !!! – Za Marii a Zdeňka 
Hrobařovy, za živou a + rodinu 

Út19.7.  
St20.7. Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Rudolfa Hlaváče, rodiče 

Ladislava a Melánii, živou rodinu a +++ 
 

Čt21.7. Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – 
Pá  
22.7. 

Svátek sv. Marie Magdalény 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Marii a Františka 
Měšťánkovy, dvoje + rodiče, za celou živou a + rodinu a za +++ 
 

So23.7.  Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. !!! – Za živé a + Anny z Ořechova 
 

24.7. 17. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za živé a + Anny z Polešovic 
Mše sv. ve Vážanech, 9:00 hod. !!! – Děkujeme za 88 let života, za 
+ rodiče, sourozence a prosíme o Boží požehnání a ochranu Panny 
Marie pro živou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
11:30 – křest Eliška Gazdová 
Mše sv. na Sv. Antonínku, 15:00 hod. – Za účastníky poutě a jejich 
rodiny 

 
 
 
 
 

 
 
P: Oznamujeme, že je připraven autobusový zájezd na Orelskou pouť na Svatý 
Hostýn v neděli 21. srpna 2022. Autobus vyjede až na Svatý Hostýn, bez 
přesedání. Zájemci z Polešovic, přihlaste se nejpozději do 24. července u paní 
Milady Hrabcové. Cena zájezdu je 220,- Kč. Zároveň s přihláškou předejte 
jmenované uvedenou částku. 
 
Odjezd autobusu na farní pouť na sv. Antonínek je v neděli 24. 7. ve 14. hod. 
ze zastávky v Ořechově, následně pak ve Vážanech a v Polešovicích. Cena za 
osobu je 150,- Kč. Prosíme, využijte autobus, při plně obsazeném autobuse se 
částka zmenší. Děkujeme za pochopení 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na sochu Panny Marie 1000,- Kč 
 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – farář 
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