
Zpravodaj farnosti Polešovice 
27. 10. 2019 

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 +++ 

Po  
28.10. 

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
Pohřební Mše sv. ve Vážanech, 13:00 hod. - + Anna Hajduchová 
Zpovídání v Polešovicích, 17:00 -17:55 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Annu Táborskou, manžela a 
zetě 

Út  29.10.  
St 
30.10. 

Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za rodiče Tománkovy a 
Kaňovské, za živou rodinu a za +++ 
19:00 - Setkání Pastorační rady na faře 

Čt  
31.10. 

Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Ludmilu Špendlíkovu k 10. 
výročí úmrtí, + manžela, dvoje + rodiče, celou živou rodinu a za +++ 
 

Pá  
1.11. 

Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek 

Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 16:00 -16:50 hod. 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za dvoje + rodiče, jejich děti, 
sourozence, živou rodinu a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Antonína Daňka, rodiče, 
živou a + rodinu a za +++ 
Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – Za + Miroslava Kuchaře, živou 
rodinu a za +++ 

So 
2.11. 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
Mše sv. ve Vážanech, 7:30 hod. – Za všechny zemřelé 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Na úmysl papeže 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + příbuzné a přátelé 

3.11. 

Ne 

31. neděle v mezidobí  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za Josefa Lenharta, manželku, 
dceru Marii, zetě Jaroslava a +++ 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodinu Verbíkovu a 
Stodůlkovu, za živou rodinu a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky  

Dušičková pobožnost na hřbitově – 14:00 hod. – Ořechov 
Dušičková pobožnost na hřbitově – 15:00 hod. - Polešovice 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + varhaníka Vojtěcha Habu, 
manželku a za +++ 

 
Chci se poděkovat Pastorační radě a Hrozénkám za zorganizování misijního 
růžence farního misijního dne. Z misijního dne a pokladničky se posílá 6167 + 
375 Kč. Je možné si ještě vzadu v kostele koupit misijní kalendář za 
dobrovolný příspěvek. 
 
Bůh vychází lidem vstříc 
7, Rozumem dokážeme poznat, že Bůh je, ne jaký je. Proto se nám zjevil. 
8, Ve Starém zákoně se Jahve dává poznat jako Stvořitel a jako věrný Bůh. 
9, Nejvíc nám dokázal jak nás má rád, když nám poslal svého Syna. 
10, Zjevení bylo ukončeno příchodem Ježíše. Soukromá zjevení nic 
nepřidávají. 
11, Ježíš nám uložil předávat víru dál: Získejte za učedníky všechny národy. 
12, Pravá víra je v Písmu svatém a v živém podání církve – v tradici. 
13, Věřící jako celek se nemůžou ve víře mýlit, protože Ježíš nám zaslíbil, že 
Duch pravdy nás zachová ve své pravdě. 
 
Sbírka na misie: Ořechov: 11730,- Kč, Polešovice 25 838,- Kč, Vážany: 3815,- 
Kč, Spolu: 41383,- Kč 
O: Ze křtu Richarda Poppera věnují na kapli 2000,- Kč 
O: Z pohřbu paní Anny Andrýskové věnují na kostel v Polešovicích 1000,- Kč, 
na kapli v Ořechově 1000,- Kč a na bohoslovce 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Ze svatby Běhávka - Fraňková věnují na kostel 2500,- 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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