
Zpravodaj farnosti Polešovice 
10. 11. 2019 

10.11. 

Ne 

32. neděle v mezidobí  
Mše sv. ve Vážanech, 7:30 hod.!!! – Za + rodiče Ludmilu a 
Františka Janíkovy, živou a + rodinu Janíkovu, Bilíkovu a za +++ 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za živé a + Anežky a Martiny z 
Ořechova 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Marii a Františka 
Zajícovy, rodiče, živou a + rodinu 
11:30 – křest Jonáš Slavík 

Po  
11.11. 

Památka sv. Martina Tourského, biskupa 
Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 14:00 hod. - + Božena 
Křivánková 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Antonína a Růženu 
Bartošíkovy, živou a + rodinu a za +++ 

Út  12.11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
St 
13.11. 

Památka sv. Anežky České, panny 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Vladimíra a Marii 
Menšíkovy, dvoje rodiče, sourozence a za +++ 

Čt  
14.11. 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za 45 let manželství a další ochranu a pomoc Boží pro 
celou rodinu 

Pá  
15.11. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Josefa Janíka, 
rodáka z Polešovic. (Zemřel letos ve věku 92 let v Montrealu 
v Kanadě) 

So 
16.11. 

10:00 – křest Vanesa Hrabcová a Sofie Hrabcová 
Žehnání Svatomartinského vína, 15:00 hod. – obecní dvůr. 
 

17.11. 

Ne 

33. neděle v mezidobí  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Na poděkování Pánu Bohu za 
přijatá dobrodiní, s prosbou o dary Ducha Sv., ochranu Panny Marie, 
sv. Josefa a za +++ 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Annu Krsičkovou, + rodiče 
Suchánkovy a živou rodinu 

Mše sv. ve Vážanech, 10:45 hod. !!! – Za + rodiče Bukvaldovy a 
Procházkovy, + vnuka a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 15:30 hod. !!! – Za farníky 
Po Mši svaté oslavy 30. výročí sametové revoluce 

 

 
 
P: Dne 14. listopadu v 8:00 bude generální úklid kostela. Odpoledne v 15:00 
hod. prosíme muže, aby natáhli v kostele koberce. 
P: Chci se poděkovat pánu Horákovi, pánu Hlaváčkovi a pánu Pavelovi a 
chlapům ze stavební skupiny z městysu za pomoc při zateplování sklepu ve 
farní zahradě. 
 
Lidé odpovídají Bohu 
20, Odpovídat Bohu znamená věřit mu. Dokáže to člověk s chápavým srdcem, 
který vnímá Boha ve vztahu lidí, v trápení, v přírodě, ve svědomí… 
21, Víra je vědění a důvěra. Je to Boží dar, který si můžeme vyprosit, 
nadpřirozená síla, kterou svobodně odpovíme na Boží pozvání. To, co máme 
věřit nás naučil Ježíš, bez lásky je víra nedokonalá, víra roste nasloucháním 
Božímu slovu a modlitbou. Víra nám dává už nyní ochutnat nebeskou radost. 
22, Ten, kdo věří, usiluje o osobní vztah s Bohem, usiluje o to, aby ho lépe 
poznal. 
23, Mezi vírou a přírodními vědami neexistuje žádný rozpor, protože nemůže 
existovat dvojí pravda. Křesťanská víra podporuje přírodní vědu, no 
připomíná, že nemá usilovat o Boží místo, nýbrž že má sloužit stvoření. 
24, Víru přijímáme od Církve a žijeme ji společně s lidmi, se kterými se o ni 
dělíme. Oheň mé víry může nadchnout a posilovat druhé. Byli jsme stvořeni na 
obraz Boha, který žije ve společenství osob, a jsme pozvání svoji víru prožívat 
ve společenství církve. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na bohoslovce 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na bohoslovce 2000,- Kč 
P: Z pohřbu Josefa Macalíka věnují na kostel 5000,- 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/
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