
Zpravodaj farnosti Polešovice 
3. 11. 2019 

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 +++ 
 

Po  
4.11. 

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.!!! – Za + Josefa Běhávku, živou 
a + rodinu Běhávkovu a Měšťánkovu 

Út  5.11.  
St 
6.11. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.!!! – Za + Stanislavu Jordánovou 
k 1. výročí, za živou a + rodinu 
 

Čt  
7.11. 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod.!!! – Za + Jiřího Machynku, živou 
rodinu a za +++ 
 

Pá  
8.11. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + spolužáka 
Jaroslava Zerzána, rodáka z Ořechova 
 

So 
9.11. 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky: 
Celodenní adorace a den modliteb za bohoslovce – od 8:00 hod. do 

mše svaté (zapište se, prosím, do rozpisu vzadu v kostele) 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod.!!! – Za farníky 
 

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 

 
To jaký Bůh je, poznáváme v Bibli 
14, Knihy Písma svatého učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu o naší 
spáse, protože svatopisci byli vedeni Duchem svatým. 
15, V Bibli jsou zachyceny i mylné představy lidi o světě, o Bohu a o cestě ke 
spáse se však nemýlí. 
16, Písmo svaté čteme správně, když se ho modlíme a bereme ho jako Boží 
dopis každému z nás. (Starý zákon – 46 knih, Nový zákon - 27 knih) 
17, Ve Starém zákoně poznáváme Boha Stvořitele, který vede a vychovává lidi 
a připravuje nás na přijetí Krista. 
18, Nový zákon – 4 evangelia, Skutky apoštolské, Apoštolské listy a Zjevení 
svatého Jana nás učí poznávat, co Ježíš udělal a dělá pro Církev a celý svět. 
19, Církev čerpá život a sílu z Písma svatého, neznat písmo znamená neznat 
Krista. Když se v Církvi čte Písmo, mluví k nám Kristus, proto stojíme, když 
se čte evangelium. 
 
O: Z pohřbu paní Anny Andrýskové věnují na květiny 610,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na televizi Noe 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na dobrý úmysl 1000,- Kč 
O: Ze zlaté svatby věnují na kapli 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč 
P: Ze křtu Nikoly Kolářové věnují na kostel 1500,- Kč 
P: Ze křtu Kláry Pavelové věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Spolužáci ročníku 1943 věnují na kostel 2000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na opravu Vážanské kaple 1000,- Kč 
V: Z pohřbu paní Anny Hajduchové věnují na kapli 500,- 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

