
Zpravodaj farnosti Polešovice 
23. 2. 2020 

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 ţivou 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 +++ 

Po 
24.2. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Filoménu Náplavovou 
k 20. výročí úmrtí a + manţela, dvoje + rodiče a za +++ 

Út 25.2.  

St 
26.2. 

Popeleční středa – den přísného postu 
Mše sv. ve Vážanech 17:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. Ořechově, 18:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 19:00 hod. – Za + Barunku Halodovou a za 
+++  

Čt  
27.2. 

Mše sv. v Ořechově 17:00 hod. – Za všechny, kteří se podíleli na 
přípravě pouti k Donu Boscovi 
 

Pá  
28.2. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Na poděkování Pánu 
Bohu a Panně Marii za doţití 70 let ţivota, celou ţivou rodinu a za + 
manţela k jeho nedoţitým 75. narozeninám 

So 29.2.  

1.3. 1. neděle postní  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Marii Stodůlkovou 
k nedoţitým 75. narozeninám, + manţela, ţivou rodinu a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Antonína Panáka, dvoje 
rodiče, sourozence a ţivou rodinu 
11:30 – křest Eliška Šmehlíková 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Děkujeme Pánu Bohu a Panně 
Marii za doţití 70 let ţivota, za + syny, dvoje + rodiče, Boţí ochranu 
a dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 

 
 
 

 
 
Vzadu je formulář na zapsání se na kurz pro lektory, kde jsou i informace o 
kurzu. Prosím, abyste se dnes po mši svaté zapsali. 
 
Biřmovanci, si po mši svaté vyzvednou u mě Svaté Písmo. 
 
Panna Maria 
80, Maria je Panna, protoţe Bůh chtěl, aby Jeţíš Kristus měl skutečnou lidskou 
matku. Jeho Otcem je však on sám.  
81, Maria kromě Jeţíše neměla jiné děti. Tam, kde evangelia hovoří o 
Jeţíšových bratřích a sestrách, mají na mysli blízké příbuzné. 
82, Pannu Marii nazýváme Boţí Matkou, protoţe Jeţíš, její Syn, je Bůh. 
83, Mariino neposkvrněné početí znamená, ţe byla uchráněna poskvrny 
dědičného hříchu. 
84, Maria nebyla jen pasivním Boţím nástrojem, kdyţ řekla andělovi: „Ať se 
mi stane podle tvého slova“, bylo to její rozhodnutí. 
85, Maria je i naší matkou, protoţe nám ji dal za matku Jeţíš na kříţi: „Ţeno, 
to je tvůj syn….to je tvá matka“. Nemodlíme se k Marii, ale k Bohu s Marii. 
 
 
O: Ročník 1941 věnuje na potřeby kaple 600,- Kč 
P: Ze křtu Jakuba Horáka věnují na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 3000,- Kč 
V: Nejmenována rodina věnuje na kapli 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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