
Zpravodaj farnosti Polešovice 
24. 11. 2019 

24.11. 

Ne 

Slavnost Ježíše Krista Krále – Sbírka na Charitu 

Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za + Blanku Šoustkovou, za 
živou a + rodinu a za +++ 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Miroslava Šmída k 35. výročí, 
bratra Milana, rodiče a celou živou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Annu Měšťánkovou a 
Romanu Měšťánkovou a živou a + rodinu 

11:30 – křest Kamil Korvas 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Pavlíčkovy a 
Kutálkovy, + syna, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu a za 
+++ 

Po  
25.11. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za ročník 1939, za živé a + z 
farnosti 

Út  26.11.  
St 
27.11. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Marii Brhlovou k 20. 
výročí úmrtí, za živou a + rodinu 
 

Čt  
28.11. 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za + rodiče Jana a Štěpánku 
Filípkovy, jejich + děti a +++ na které nikdo nepamatuje 
 

Pá  
29.11. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Marii Vlčkovou, 
její rodinu a za +++ 
 

So 
30.11. 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

1.12. 

 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Andrýskovy, Fábíkovy, 
bratra Matouše, dceru Ivanku Náplavovou a + manžela Zdeňka 
Andrýska 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Zdeňku Korvasovou, 
živou a + rodinu Korvasovu, Neumannovu a Máčalovu, dvoje + 
rodiče, + bratra a za +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Svobodovy, + dceru, 
dva zetě a za +++ 

 
 

 
 
Křesťanské vyznání víry 
25, Víra potřebuje definici, aby věřící jasně a bez omylu vyjádřili, v jaké 
pravdy víry spolu s celou katolickou církví věří. 
26, Svoji víru vyznáváme v apoštolském vyznání víry, které je shrnutím víry 
apoštolů a ve velkém (Nicejsko-cařihradském) vyznání víry, které je odpovědí 
na hereze prvních staletí. 
27, První vyznání víry vznikli jako odpovědi těch, kteří se chtěli dát pokřtít a 
vyznali víru v Otce, Syna a Ducha svatého.  
28, Každý křesťan katolík by měl znát apoštolské vyznání víry a také by měl 
vědět, co jednotlivé pravdy znamenají. 
29, Velké vyznání víry zpíváme v neděli a ve svátky při mši svaté a připomíná 
nám, že církev se od svého vzniku usiluje o udržení jednotné víry po celém 
světě. 
 
O:P: Biřmovanci, kteří si ještě nevyzvedli katechismus Youcat, ať se po mši 
svaté staví u mě v sakristii. 
 
O: Nejmenována rodina daruje na bohoslovce 1000,- Kč, na TV Noe 500,- Kč 
a na potřeby pro stárnoucí kněze 500,- 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   
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