
Zpravodaj farnosti Polešovice 
19. 2. 2023 

19.2. 7. neděle v mezidobí – Sbírka Haléř svatého Petra 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod.  – Za + Evžena Váňu, dvoje + rodiče, 
živou rodinu a +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Vladimíra a Marii 
Kolářovy, dvoje + rodiče, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro 
celou živou rodinu a za +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.  – Za + Bohumila Verbíka, dvoje + 
rodiče, Boží ochranu pro živou rodinu a za +++ 

Po 
20.2. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – volný úmysl 

Út21.2.  
St 

22.2. 
Popeleční středa – den přísného postu 

Mše sv. ve Vážanech 16:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. Ořechově, 17:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – volný úmysl  

Čt 

23.2. 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod.  – Za + Anežku Stodůlkovu 
k nedožitým 78. narozeninám, + manžela, Boží ochranu a dar zdraví 
pro celou rodinu 
 

Pá  
24.2. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Filomenu a Jána 
Náplavovy, živou a + rodinu a +++ 
Po mši svaté na faře farní piknik 

So25.2.  

26.2. 1. neděle postní 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod.  – Za + Martu Svobodovou – věnují 
přátelé z ulice 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – volný úmysl 
Po Mši svaté v kostele setkání rodičů dětí, které půjdou v květnu k 1. 
svatému přijímaní 

Pobožnost křížové cesty v Polešovicích a v Ořechově – 13:30 

hod. 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod.  – Za + rodiče, nemocného vnuka, 
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu a +++ 

 
 

 
 
Křížové cesty v pátek a v neděli i ve Vážanech přede Mši svatou a v neděli 
v Ořechově a v Polešovicích ve 13:30 hod. V Polešovicích  a v Ořechově 
vzadu je rozpis, můžete se zapsat. 
 
P: Obecní úřad Polešovice zve občany na tematickou besedu „Charita a 

Sociální služby“, jejich nabídka pomoci a služeb dne 22. 2. 2023 ve 14:00 hod 
v zasedací místnosti úřadu. Leták visí na nástěnkách u kostela i na Městečku. 
 

Charita Uherské Hradiště prosí o darování vosku a zbytků svíček, které 
budou použity na výrobu zákopových svíček pro Ukrajinu. Můžete je 
přinést do kostela anebo přímo na ředitelství Charity Uherské 
Hradiště, na Velehradské třídě 247. 
 
Kdo by měl zájem o oravské korbáčiky na Velikonoce, může si je objednat u 
mě, cena je 150,- Kč za půl kg a 300,- Kč za kg, moje sestra je před 
Velikonocemi přiveze. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na sochu Panny Marie 1000,- Kč 
O: Ze křtu Adély Strýčkové věnují na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 
 
 
 

P. Jozef Červeň – farář 
tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz 

http://www.farnostpolesovice.cz/
mailto:fapolesovice@ado.cz

