
Zpravodaj farnosti Polešovice 
26. 1. 2020 

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 +++ 
 

Po  
27.1. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Jana a Františku Kotkovy, 
za Lucii, živou rodinu a za +++ 
 

Út 
28.1. 

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

St 
29.1. 

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

Čt  
30.1. 

Mše sv. v Ořechově 17:00 hod. – Za + Věru Píšťkovu (věnují přátele 
z ulice) 
 

Pá  
31.1. 

Památka sv. Jana Boska, kněze 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dožitá léta, s prosbou o další ochranu pro živou rodinu 
 

So 
1.2. 

 

2.2. 

Ne 

Svátek Uvedení Páně do chrámu 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Evžena Váňu, dvoje + rodiče, 
živou rodinu a za +++ 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Josefa a Barboru 
Šimíkovy a za +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za dožití 75 let života, dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží 
ochranu pro celou rodinu a za +++ 

 
 
 

 
 
Chci se poděkovat všem, kteří se podíleli na oslavě Don Boska v Ořechově, 
všem, kteří připravili liturgii, všem, kteří připravili farní zabíječku, zvláště p. 
Milanovi Hrabcovi a všem divadelníkům kteří nám představili zajímavým 
způsobem život Ježíše. Chci se poděkovat i všem farníkům z farnosti 
Polešovice a jejich přátelům, kteří na tuto akci přijali pozvání. Je radost něco 
připravovat, když o výsledek snažení projeví zájem dostatek zájemců. 
 
Dědičný hřích 
66, Bůh nechce, aby lidé trpěli a umírali, jeho původní plán pro člověka byl ráj 
– věčný život v pokoji s Bohem, s lidmi a s přírodou, v pokoji mezi mužem a 
ženou. 
67, Hřích není jen chybné jednání, nebo slabost, je to odmítnutí Boha a jeho 
plánu, který má s každým člověkem. Hříchem se člověk vzdaluje od zdroje 
života – strom života v ráji. 
68, Dědičný hřích je dluh, který jsme zdědili po Adamovi a Evě. Je to stav, do 
kterého se rodíme – nedůvěra vůči Bohu, touha být jako Bůh, vůle člověka se 
naklonila k zlému. Často děláme zlo, které nechceme dělat. 
69, I když člověk má ke hříchu sklon, je s Boží pomocí schopen konat dobro, i 
když jsme často slabí, nevědomí a lehce se dáme svést. 
70, Bůh nepřihlíží se složenýma rukama tomu, jak člověk ničí sebe i svět. 
Posílá nám Ježíše Krista, Zachránce. Ztratili jsme ráj, no s Ježíšem lehce 
získáme nebe. S ním je dědičný hřích „felix culpa“ – šťastná vina – pro kterou 
přišel Vykupitel tak vznešený a veliký. 
 
 
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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