
Zpravodaj farnosti Polešovice 
8. 12. 2019 

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 
 

Po  
9.12. 

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – 
doporučený svátek 

Rorátní Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod.!!! – Za + rodinu 
Tesařovu, Knížovu, živou rodinu a za +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. Ořechově, 18:00 hod. – Za farníky 

Út  10.12.  

St 
11.12. 

Rorátní Mše sv. v Polešovicích, 6:30 hod.!!! – Za + Marii 
Náplavovou, manžela a za +++ 

Čt  
12.12. 

Mše sv. v Ořechově, 17:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za 35 let manželství, za živou rodinu s prosbou o další 
ochranu a pomoc Boží, za těžce nemocnou osobu a + manžela 

Pá  
13.12. 

Památka sv. Lucie, panny a mučednice 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Jána a Filoménu 
Náplavovy, živou a + rodinu a za +++ 
 

So 
14.12. 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

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 +++ 

 

 
 
P: Děkujeme všem za pomoc při úklidu listí kolem kostela, brigádníkům a také 
pracovníkům obce. 
 
Svět je tu z lásky Nejsvětější Trojice 
38, Duch svatý je třetí osobou Trojice, přináší člověku radost, vnitřní pokoj a 
svobodu, v něm můžeme volat k Bohu „Otče“. 
39, Ježíš z Nazareta je Bůh, je náš Pán, odpouštěl hříchy, největším jeho 
zázrakem bylo zmrtvýchvstání. 
40, Bůh je všemohoucí, stvořil svět z ničeho, lidé se často ptají, kde byl, když 
nezasáhl. I dnes koná zázraky. Jeho myšlenky nejsou naše myšlenky… 
41, Bůh svět stvořil, protože ho chtěl mít a hodlá jej dovést k naplnění. 
42, Evoluční teorie neodporuje naší víře, Bůh stvořil i přírodní zákony, vložil 
do vesmíru i vývoj i přímo působí - stvoření života a stvoření rozumného 
života. 
 
O:P:V: Biřmovanci, kteří ještě nemají adventní kalendář, ať se po mši svaté 
staví u mě v sakristii. 
 
O: Z pohřbu pána Františka Pavlíčka věnují na kapli 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na kapli 500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje 1000,- Kč na kostel a 1000,- Kč na bohoslovce. 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na vánoční výzdobu 500,- Kč a na kostel 2500,- 
Kč  
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 20 000,- Kč 
V: 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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