
Zpravodaj farnosti Polešovice 
1. 12. 2019 

1.12. 

 

1. Neděle adventní – žehnání adventních věnců 

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 +++ 
 

Po  
2.12. 

Rorátní Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod.!!! – Za rodiče Annu a 
Valentína Vaňkovy, švagra, dvoje stařečky, živou rodinu a za +++ 
 

Út  3.12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
St 
4.12. 

Zpovídání a adorace v Polešovicích, 16:00 -16:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za Stanislava Tesaře, rodiče 
Tesařovy, Hurtíkovy, tetu Marii Čagánkovou a živou a + rodinu 
 

Čt  
5.12. 

Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 16:00 -16:50 hod. 
Pohřební Mše sv., 14:00 hod. - + František Pavlíček 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Za + Františka Latinu 
k nedožitým 90. narozeninám, + manžela a živou rodinu 
 

Pá  
6.12. 

Sv. Mikuláše, biskupa 
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 nemocnou osobu, ochranu 
Panny Marie, za + manžela, dvoje + rodiče a za +++ 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + rodiče 
Chaloupkovy a dar zdraví pro vnuka 
Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – Za + Annu Andrýskovou (věnují 
přátelé z dědiny) 
 

So 
7.12. 

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

8.12. 

 

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

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod., Výročí žehnání kaple v Ořechově 
– Za + Josefa a Veroniku Váňovy, syna Evžena, vnuka Vojtíška, dva 
zetě a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za živou a + rodinu Pavelovu, 
a Grossmannovu 
11:30 – křest Anastázie Hlaváčková 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za živé a + Marie z Vážan 

 
P: Prosíme muže i ženy o pomoc při úklidu listí kolem kostela, a to ve středu 
4.12. 2019 v 9:00 hod., hrábě sebou. Předem děkujeme za pomoc. 
 
Věřím v Boha Otce 
30, Věříme pouze v jednoho Boha podle Bible i podle zákonů logiky. 
31, Bůh nazývá sám sebe jménem, protože si přeje být oslovován. 
32, Bůh je pravda, nikdy nelže, proto se přísahá na Bibli. 
33, Bůh je láska, z lásky stvořil a všechno ve vesmíru udržuje. I kdyby matka 
zapomněla na dítě, Bůh nikdy nezapomíná. 
34, Kdo pozná Boha, měl by ho postavit na první místo ve svém životě. 
35, Věříme v jednoho Boha ve třech osobách, Bůh je společenství. 
36, Tajemství, že Bůh žije ve Trojici, víme díky Ježíši. 
37, Boha nazýváme „Otcem“ že je Stvořitel a stará se o stvoření tak, jak se 
otec stará o svoji rodinu. 
 
O:P:V: Biřmovanci, ať se po mši svaté staví u mě v sakristii. 
 
Sbírka na Charitu: Ořechov: 7960,- Kč, Polešovice 24617,- Kč, Vážany 4000,- 
Kč, Spolu: 36577,- Kč 
O:P:V: Ročník 1939 věnuje na kostel 3500,- Kč 
P: Ze křtu Kamila Korvase věnují na kostel 1500,- 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   

http://www.farnostpolesovice.cz/
mailto:fapolesovice@ado.cz

