
Zpravodaj farnosti Polešovice 
  7. 8. 2022 

7.8. 19. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Josefa Běhůnka, dvoje + 
rodiče, dva + zetě a ochranu Boží pro živou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Jenovéfu a Josefa 
Macalíkovy k nedožitým 100. narozeninám, za celou živou a + rodinu 
a +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za 70 let života, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu, 
dvoje + rodiče a +++ 

Po8.8. Památka sv.Dominika, kněze 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. –  
Út9.8. Památka sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, 

patronky Evropy 
St10.8. Svátek sv. Vavřince, mučedníka 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. –  
Čt11.8. Památka sv.Kláry, panny 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Otakara Krysa (věnují 
přátele z ulice) 

Pá  
12.8. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. –  

So13.8. Mše sv. v Polešovicích (s nedělní platností), 16:00 hod. – Za živé a + 
vinohradníky a vinohradnice a Boží ochranu za úrodu a +++ 
Poté průvod vinařů do vinice Nové hory, kde horu zarazí Polešovští 
vinaři. 

14.8. 20. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za živé a + Marie z Ořechova 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Antonína Vaculíka, + 
rodiče Vaculíkovy, Pospíšilovy, za + rodinu a +++ s prosbou o Boží 
ochranu živé rodiny 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Bohumila Náplavu 
k nedožitým 100. narozeninám, manželku Annu, sestru Marii, dar 
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu a za +++ 

 
 
 

 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Anny věnují na kostel 2700,- Kč 
V: Anny věnují na kapli 1200,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kostel v Polešovicích 2000,- Kč, na kapli ve 
Vážanech 2000,- Kč a na kapli v Ořechově 1000,- Kč 
 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – farář 
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