
Zpravodaj farnosti Polešovice 
12. 1. 2020 

12.1. 

Ne 

Svátek Křtu Páně  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Anežku a Antonína 
Miklíkovy, + syna, jejich rodiče a sourozence a +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Stanislava a Marii 
Náplavovy, za živou a + rodinu Náplavovu a Janíkovu a +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Antonína a Annu 
Šoustkovy, + Marii Mudrákovou a +++ 
 

Po  
13.1. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Patra Ladislava Smrčka a 
za + kněze, kteří v naší farnosti působili, za pokoj ve světě a za +++ 
 

Út 
14.1. 

 

St 
15.1. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – volný úmysl 
 

Čt  
16.1. 

Mše sv. v Ořechově 17:00 hod. – Za + Jaroslava Filípka 
k nedožitým 80. narozeninám, celou živou rodinu a +++ 
 

Pá  
17.1. 

Památka sv. Antonína, opata 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + pracovnice viniční 
skupiny 
 

So 
18.1. 

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
9:00 Kalčocup na faře v Polešovicích 
Od 18. do 25. ledna je „Týden modliteb za jednotu křesťanů“. 
 

19.1. 2. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Rozálii a Aloise Šuráňovy, 
jejich + sourozence, Boží ochranu a dar zdraví pro celou rodinu a za 
+++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Annu a Františka Kavkovy, 
za dar zdraví a ochranu Panny Marie 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za dvoje + rodiče, + bratra, za 
živou a + rodinu Máčalovu, Korvasovu, Neumannovu a Dyčkovu a za 
+++ 

 
 
Chci se poděkovat Jirkovi Stodůlkovi a pěveckému sboru z Ořechova za 
Vánoční koncert v Polešovském kostele. 
 
Prosíme o nachystání občerstvení pro účastníky Turnaje v Kalčo-Cupu pro 
mládež našeho děkanátu, který bude v sobotu. Kdo by chtěl udělat dobrý 
skutek a něco na faru přinést, ať tak udělá v sobotu ráno od 8:30 hod do 9:00 
hod. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 
Nebe a nebeská stvoření 
52, Nebe je Boží prostředí, příbytek andělů a svatých a cíl stvoření – co oko 
nevidělo, co ucho neslyšelo a nač člověk nikdy ani nepomyslil. 
53, Peklo je stav věčného odloučení od Boha. Je to temnota bez lásky. Člověk 
v nebi řekne Bohu: „Buď vůle tvá“, on člověku před peklem: „Buď vůle tvá“. 
54, Andělé jsou Boží stvoření s rozumem a svobodnou vůli, slouží Bohu a na 
jeho příkaz i lidem. 
55, Anděly lze prosit o pomoc a přímluvu u Boha, jsou to jeho poslové, 
s falešnými anděly ezoteriky nemá víra nic společného. 
56, Vrcholem stvoření je člověk, je stvořen na Boží obraz, má nesmrtelnou 
duši a je povolán žít jako Bůh, ve společenství lásky. 
57, Člověk má mít lásku ke zvířatům, nemá je týrat, nebo chovat v špatných 
podmínkách, láska k nim nemá být větší jak láska k Bohu a k lidem. 
58, Člověk není něco, nýbrž je někdo, je osobou, má lidskou důstojnost a je 
schopen poznávat a milovat svého Stvořitele, je „jediný živočich, který 
obětuje“.  
 
O: Nejmenovány dárce věnuje na slavnost don Bosca (farní zabíječka) 2000,- 
Kč, na bohoslovce 2000,- Kč, na salesiány 2000,- Kč a na potřeby kaple 1000,- 
Kč. 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 5000,- Kč 
P: Z pohřbu Marie Reichmanové věnují na kostel 2000,- Kč 
V: Z pokladničky sv. Antoníčka věnují na bohoslovce 2000,- Kč a na kapli 
2000,- 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

