
Zpravodaj farnosti Polešovice 
20. 10. 2019 

20.10. 

Ne 

29. neděle v mezidobí – Sbírka na misie 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Štěpána a Ludmilu Šimíkovy, 
dceru Ludmilu, vnuka Stanislava – nechť jejich duše v klidu spočinou 
v Boží náruči 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dar zdraví, za + rodiče z obou stran a za živou a + 
rodinu 
11:30 – křest Richard Popper 

Misijní Farní den, Sokolovna v Polešovicích, 15:00 hod. – 
Přednáška a promítaní z misie v Africe, batůžkový misijní koláč a 
batůžkový košt – misijním koláčem a obsahem pleskačky uhostíme 
sousedy u stolu a přispějeme na konkrétní misijní dílo, které nám 

misionářky představí. Bude možné zakoupit si misijní kalendář a 

medaili sv. Anežky. 
Po  
21.10. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Marii, Vladimíra a 
Stanislavu Pavlínkovy, tetu Drahomíru, rodiče Jordánovy a živou 
rodinu 

Út  22.10.  

St 
23.10. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Marii Cilečkovou, manžela, 
celou rodinu Cilečkovou a za +++ 

Čt  
24.10. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + rodiče Annu a Jana 
Lipárovy, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu 

Pá  
25.10. 

Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 15:00 hod. - + Anna Andrýsková 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Antonína 
Zapletala, živou a + rodinu 

So 
26.10. 

 

27.10. 

Ne 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Na poděkování za 50 let 
manželství, za + rodiče s prosbou o ochranu Boží pro živou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za živé a + spolužáky ročníku 
1943 
11:30 – křest Nikola Kolářová, Klára Pavelová 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Františka Vaculíka, dvoje + 
rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 

 
 
KDU-ČSL organizuje petici za ústavní ochranu vody a půdy, protože voda a 
půda jsou základem našeho přežití. Vzadu v kostele je možné podepsat 
podpisový arch. 
 
Svátost biřmování:  
My lidé jsme otevřeni Bohu 
1, Na zemi jsme proto, abychom poznávali a milovali Boha, konali dobro a 
došli do nebe. Ježíš je cesta, pravda a život. 
2, Bůh nás stvořil ze svobodné a nezištné lásky. 
3, Boha hledáme proto, že nám vložil do srdce touhu ho hledat. 
4, Lidský rozum může s jistotou poznávat Boha – Pravdu, Dobro a Krásu. 
V něm žijeme, hýbáme se a jsme. 
5, Lidé popírají Boha, protože se zaleknou výzvy ho poznávat, aby nemuseli 
změnit svůj život. 
6, O Bohu můžeme mluvit, i když naše představy, či obrazy o něm jsou často 
skreslené a máme je zdokonalovat. (YOUCAT s. 14-16) 
 
O: Ze křtu Sofie Martinákové věnují na kapli 1000,- Kč 
P: Polešovická mládež věnuje z hodů na kostel 2500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 

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

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

