
Zpravodaj farnosti Polešovice 
15. 12. 2019 

15.12. 

 

3. Neděle adventní 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za Stanislava a Ludmilu 
Vašinovy, živou a + rodinu 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod., – Za + manželku k 9. výročí, dvoje + 
rodiče, ochranu Boží pro celou rodinu a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Klimenta a Marii Janíkovy, 
+ syna, dvoje + rodiče a za +++ 
 

Po  
16.12. 

Rorátní Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod. – Za + Jana Komárka a 
dva nemocné syny 
 

Út  17.12.  
St 
18.12. 

Rorátní Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod. – Za + Boženu 
Střížikovou a za +++ 
 

Čt  
19.12. 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dožití 60 let s prosbou o stálou ochranu a pomoc Boží 
pro celou rodinu 
 

Pá  
20.12. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Ludmilu a Jana 
Machálkovy, za živou a + rodinu a za +++ 
 

So 
21.12. 

 

22.12. 

 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Stanislava Cilečka, dvoje + 
rodiče, živou rodinu a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Filoménu a Františka 
Vaculíkovy, živou a + rodinu Vaculíkovu, Masaříkovu a Latinovu 

14:00 – 15:30 – svatá zpověď kostel Polešovice  
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Šimkovy a 
Bartošovy, jejich + děti, Boží ochranu a dar zdraví pro celou rodinu a 
za +++ 

 
 

 
 
 
P:O:V: Chci se poděkovat partii z Vážan za zorganizování svatého Mikuláše 
pro děti naší farnosti. 
O: Můžete si zapisovat mše svaté na rok 2020 na připravené lístky. Děti, které 
by chtěli pomáhat při Tříkrálové sbírce a dostanou souhlas rodičů, ať se 
přihlásí po mši svaté v sakristii. 
 
Bůh řídí svět a život každého člověka 
43, Svět není dílem náhody, jinak by byla marná snaha o výklad světa a bylo 
by marné hledání smyslu života člověka. 
44, Bůh, který je mimo čas a prostor stvořil svět z ničeho, jen díky němu svět i 
dále trvá, Duch svatý všecko udržuje a spojuje. 
45, Od Boha pocházejí také přírodní zákony a přirozené řády, člověk je 
nemůže měnit. 
46, Stvoření světa za 6 dnů podle Bible znamená, že Bůh všechno stvořil a 
bylo to dobré, bytosti jsou na sebe odkázány a mají dodržovat hierarchii. 
46, Bůh sedmého dne odpočíval, aby i nás naučil odpočívat a spoléhat na Boží 
pomoc. 
47, Svět byt stvořen k Boží slávě z lásky, životem člověka je hledět na Boha. 
48, Bůh řídí svět a život svobodných bytostí, bere i dává… 
49, Boží prozřetelnost je plán Boha s každým člověkem, je jeho 
spolupracovníkem, tužtičkou v jeho ruce… (Matka Tereza) 
50, Bůh někdy připouští i zlo, aby z něj dal vzniknout něčemu lepšímu, není 
původcem zla, to pochází z rozhodnutí svobodných bytostí. V životě 
budoucího věku už zlo nebude mít místo a přestane veškeré utrpení. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Ze křtu Anastázie Hlaváčkové věnují na kostel 2000,- Kč 
V: Marie věnují na kostel 1000,- Kč a 800,- Kč na kapli 
 
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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