
Zpravodaj farnosti Polešovice 
20. 9. 2020 

20.9. 25. neděle v mezidobí – Sbírka na opravy ve farnosti 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za ţivé a + Ludmily z Polešovic 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za ţivé a + Ludmily a Václavy z 
Ořechova 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za 70 let ţivota, za + manţela a dvoje rodiče 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Svobodovy, + dceru, 
dva zetě a +++ 
 

Po 
21.9. 

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Marii Cilečkovou a celou 
ţivou a + rodinu a za +++ 
 

Út22.9.  
St 
23.9. 

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za rodiče Bartošíkovy, syny, 
dceru, vnuky a za ++ 
 

Čt  
24.9. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Marii Hlaváčkovou (věnují 
přátelé z ulice) 
 

Pá  
25.9. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za rodiče Vašinovy, 
syna, za rodiče Mikulíkovy a dva syny a za Marii Polnárovou 
 

So 26.9. Svatební Mše sv. v Polešovicích, 11:00 hod.- Jakub Filípek a Anna 
Tringelová 
Svatební Mše sv. v Polešovicích, 13:00 hod.- Marek Špaček a 
Veronika Masaříková 

27.9. 26. neděle v mezidobí – Sbírka na Svatou zemi (Boţí hrob) 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za krojovanou mládeţ z Ořechova 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Františka Toboláka, Marii 
a Hynka Odstrčilíkovy, rodinu Jordánovu, Odstrčilíkovu, ţivou 
rodinu a za +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + rodiče Výstupovy a 
Ţaluďovy, dar zdraví pro celou rodinu a za +++ 
 

 
 
Utrpení Jeţíše 
94, Kdyţ Jeţíš na Květnou neděli slavnostně vjíţděl do Jeruzaléma, věděl, ţe 
zemře. 
95, Pro svou smrt a zmrtýychvstání si zvolil slavnost ţidovských velikonoc 
jako symbol pro to, co se s ním mělo stát – On Beránek nás vysvobodil 
z otroctví hříchu a z moci smrti. 
96, Jeţíš byl mírumilovný člověk a byl odsouzen k smrti na kříţi proto, ţe 
vypadl v očích jako rouhač – odpouštěl hříchy, nedodrţoval šabat… 
97, Nikdo nesmí na „Ţidy“ svalovat kolektivní vinu za Jeţíšovu smrt. Zemřel 
vinou všech hříšníků – i nás. 
98, Bůh otec Jeţíše nenutil k oběti kříţe, on ji přijal dobrovolně, kvůli oběti na 
kříţi se stal i člověkem. 
99, Při poslední večeři na Zelený čtvrtek Jeţíš umývá učedníkům nohy, 
ustanovil Eucharistii a kněţství nové smlouvy. 
100, Jeţíš na Olivové hoře trpěl skutečně smrtelnou úzkostí, potil se krví, 
věděl, co ho čeká. 
 
P: Chci se poděkovat Drmolicím za umytí oken faře a všem, kdo jim pomáhali 
s praním záclon a závěsů. Také se chci poděkovat dvěma ochotným Ludmilám 
za pravidelné uklízení na faře. 
 
TV Noe upozorňuje své členy, kterým je doručován zpravodaj TV Noe, na 
pravidelné vysílání relace „Přejeme si“ Kdo z členů má zájem o toto 
blahopřání, můţe nahlásit datum narození osobně, nebo na tel. číslo 
605 137 503 paní Miladě Špendlíkové do konce měsíce října. 
 
P: Marie z Polešovic věnují na kostel 6100,- Kč  
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč  
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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