
Zpravodaj farnosti Polešovice 
19. 1. 2020 

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 
+++ 

Po  
20.1. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Martina a Helenu 
Martykánovy, + syna a dceru 

Út 
21.1. 

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 

St 
22.1. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za zdraví a Boží požehnání pro 
Veroniku a její rodinu 
 

Čt  
23.1. 

Mše sv. v Ořechově 17:00 hod. – Za + Štěpána Caudra, + manželku 
Marii, živou rodinu a +++ 
 

Pá  
24.1. 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Marii 
Menšíkovou, za manžela, za živou a + rodinu a za +++ 
 

So 
25.1. 

Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola 
Zpovídaní v Ořechově, 9:00 hod. – Zdeněk Jančařík 
Mše sv. Ořechově, 10:00 hod. – z památky sv. Jána Bosca, kněze 
Po mši svaté bude divadlo a pohoštění z farní zabíjačky 
 

26.1. 3. neděle v mezidobí – sbírka na opravy ve farnosti 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Jaroslava Miklíka, + Pavlu 
Zelinovou a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Martina a Františku 
Běhávkovy a +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Františka a Ludmilu 
Janíkovy, živou a + rodinu Janíkovu a Bílkovu a +++ 

 
 
Otec Radim Kuchař spolu s animátory Uherského Hradiště děkuje farníkům za 
přípravu včerejšího pohoštění pro mládež. Na faře proběhl děkanátní turnaj ve 
stolním fotbale, zúčastnilo se 70 mladých. Rádi přijali vaše pohoštění. 
Děkujeme. 
 
Člověk a jeho duše 
59, Člověk je jediný tvor na zemi, kterého Bůh chtěl pro něho samého a stvořil 
ho k tomu, aby byl šťastný, žije ve vděčnosti vůči Stvořiteli. 
60, Ježíš je pravým ideálem člověka, stal se nám podobným, ale nikdy se 
nedopustil hříchu. 
61, Všichni lidi jsou si rovni, protože pocházejí ze stvořitelské lásky. Křesťané 
mají s rozhodností vystupovat proti jakémukoliv rozdělování lidské rodiny. 
62, Duše je životní princip člověka. Nelze ji vědecky dokázat, bez ní nelze 
chápat člověka jakožto duchovní bytost. 
63, Duše nemůže být výsledkem evolučního vývoje hmoty, ani genetického 
spojení otce a matky, každému člověku Bůh stvoří duši ve chvíli jeho početí. 
64, Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, aby byli společně obrazem jeho 
podstaty, člověk je buď mužem, nebo ženou a touží po naplnění a sjednocení 
se s bytostí opačného pohlaví. 
65, Církev nemůže schvalovat homosexuální praktiky, avšak křesťané mají 
projevovat každému člověku úctu a lásku bez ohledu na jeho sexuální 
orientaci, protože Bůh respektuje a miluje všechny lidi. 
 
Z vánočního koncertu se na opravy kostela vybralo 8220,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na kapli 1000,- Kč. 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Z pohřbu Květoslavy Hůlkové věnují na kostel 5000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kapli 1000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje 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   
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