
Zpravodaj farnosti Polešovice 
8. 3. 2020 

8.3. 2. neděle postní  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za doţitých 86 let, za + rodiče 
s prosbou o ochranu Boţí a dar zdraví pro celou rodinu 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za ţivé a + Františky a za +++ 

Křížová cesta Polešovice a Ořechov – 13:30 hod., Vážany 16:30 
(Kříţová cesta v Ořechově vedená ministranty za příznivého počasí 
bude venku) 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Antonína Kutálka, dvoje + 
rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 
 

Po 
9.3. 

Pohřební mše sv. v Polešovicích, 15:00 hod. – + František Janík 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za ţivou rodinu Srahůlkovu, 
Kovaříkovu, Hrabcovu a za +++ 

Út 10.3.  
St 
11.3. 

Mše sv. v Polešovicích, 17:00 hod. – Za + Jaroslava Martykána, 2. 
výročí, za stařečky Martykánovy, za + rodinu a za ochranu a 
poţehnání pro rodinu a za +++ 

 
Čt  
12.3. 

Mše sv. v Ořechově 17:00 hod. – Za + Josefa Stodůlku, dvoje + 
rodiče, ochranu Boţí a za dar zdraví pro celou rodinu 
 

Pá  
13.3. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Tomáše a Boţenu 
Náplavovy, ţivou rodinu a za +++ 

So 14.3. V 9:00 hod je v Orlovně v Uherském Hradišti 2. Kurz pro 

lektory. 

 

15.3. 3. neděle postní – Sbírka na opravy ve farnosti 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za ţivé a + Josefy a Josefky z 
Ořechova 

Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Růţenu Bartošíkovou a 
Antonína Bartošíka, za celou ţivou rodinu a za +++ 
11:30 – křest Matyáš Mrkus 

Křížová cesta Polešovice a Ořechov – 13:30 hod., Vážany 16:30 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Karola Spurného, dva syny, 
dvoje + rodiče, sestru Josefku a za +++ 

 
 
Ţivot Jeţíše 
86, Jeţíš po celých třicet let svého ţivota nevystoupil na veřejnosti, protoţe 
chtěl s námi sdílet normální ţivot a posvětit náš obyčejný všedný den. 
87, Jeţíš se dal pokřtít od Jana, i kdyţ sám byl bez hříchu, aby se symbolicky 
ponořil do hříchu celého lidstva, i do smrti, aby byl znovu vzkříšen k ţivotu. 
88, Jeţíš byl pokoušen na poušti, aby byl schopen mít soucit s námi, slabými, 
byl vyzkoušen ve všem moţném, ale nikdy se nedopustil hříchu. 
89, Jeţíš Boţí království zaslibuje všem lidem, ale především chudým a 
maličkým, hledajícím spravedlnost a pokoj a kajícím hříšníkům. 
90, Jeţíš konal skutečné zázraky, to nepopíralo ani tehdejší ţidovství, kdyţ 
nechtěli, aby zázraky konal v sobotu. 
91, Jeţíš konal zázraky, aby ukazoval, ţe je očekávaný Mesiáš, a aby posiloval 
víru člověka. 
92, Jeţíš povolal dvanáct apoštolů, aby hlásali Boţí království, a aby byli 
svědky jeho zmrtvýchvstání, oni si vyvolili své následovníky – biskupy. 
Z Petrova postavení vzešel úřad papeţe. 
93, Jeţíš se proměnil na hoře Tábor, aby zjevil svou Boţskou slávu, a aby jeho 
učedníci načerpali posilu k Jeţíšově cestě utrpení. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na potřeby ve farnosti 11 000,- Kč 
O. Nejmenována rodina věnuje na kapli 500,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na rádio Proglas 500,- Kč a na TV Noe 500,- 
Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na TV Noe 1000,- Kč 
P: Nejmenovaný dárce věnuje na kostel 500,- Kč 
P: Ze křtu Elišky Šmehlíkové věnují na kostel 1500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 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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