
Zpravodaj farnosti Polešovice 
16. 2. 2020 

16.2. 6. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za živé a + spolužáky ročníku 1941 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + rodiče Náplavovy, celou 
živou a + rodinu a za +++ 
11:30 – křest Jakub Horák 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dožití 90 let života, + manžela, dvoje + rodiče, Boží 
ochranu pro celou živou rodinu a za +++ 

Po 
17.2. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dar zdraví s prosbou o další pomoc a ochranu Boží 
pro celou rodinu 

Út 18.2.  
St 
19.2. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – za + kněze Alojze  
Po mši svaté se uskuteční povídaní s P. Krenickým o životě a misijní 
činnosti na Ukrajině – při mši svaté i setkání bude možné přispět na 
toto misijní dílo. 
 

Čt  
20.2. 

Mše sv. v Ořechově 17:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dožití 75 let s prosbou o stálou ochranu pro celou 
rodinu, za + manžela a dvoje rodiče 
 

Pá  
21.2. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Blažeje Sluku, + 
rodiče Slukovy, živou rodinu a za +++ 
 

So 22.2. Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 

 

23.2. 7. neděle v mezidobí – Sbírka Haléř svatého Petra 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + rodiče Luňákovy, dva syny, 
dceru a +++ na které nikdo nepamatuje 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Františku a Petra 
Janíkovy, dvoje + rodiče a celou živou rodinu 
11:30 – křest Vojtěch Holáň 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Bohumila Verbíka, dvoje + 
rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 

 

 
 
Biřmovanci, kteří tady nebyli minulou neděli, si po mši svaté vyzvednou u mě 
list od otce arcibiskupa pro sebe a pro své kmotry. 
 
Věřím v Ježíše Krista 
71, Zprávám o Ježíšovi se říká „evangelium“ – „radostná zvěst“ – z evangelií 
víme, že Bůh z nekonečné lásky lidem poslal svého Syna pro naší záchranu. 
72, Jméno Ježíš znamená – Bůh zachraňuje. V tom jméně dojdeme spásy. 
73, „Kristus“ znamená „Mašíjach“ – Mesiáš – Pomazaný, kněz, prorok i král. 
74, Jednorozený Boží Syn znamená, že jenom Ježíš je ze všech lidí na světě 
více než pouhý člověk. Otce zná jenom Syn a ten, komu to Syn chce zjevit. 
75, Označení „Pán“ – Adonaj – bylo vyhrazeno jedině Bohu. Pán můj a Bůh 
můj! (Jan 20,28) Ježíš je Pán člověk říká v Duchu Svatém. 
76, Bůh přijal v Ježíši na sebe smrtelné lidské tělo, aby s námi sdílel trápení a 
smrt. 
77, Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk. Stal se člověkem a nikdy nepřestal být 
Bohem. Zůstal to, co je a přijal to, co nebyl. 
78, Život Ježíše na zemi je tajemství, to, že je Božím Synem, že se vtělil, trpěl 
a vstal z mrtvých, pochopíme pouze vírou. 
79, Ježíš měl duši, ducha a tělo jako my. Cítil bolest i strach. Lidskými rukama 
pracoval, lidskou vůli jednal, lidským srdcem miloval. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kapli 1000,- Kč 
P: Členky Živého růžence věnují na opravu zvonů 8000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 3500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Z pohřbu paní Jany Klečkové věnují na kostel 5000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1500,- 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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