
Zpravodaj farnosti Polešovice 
27. 9. 2020 

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

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

Po 
28.9. 

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, 
hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze – 
doporučený svátek 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za uzdravení, za dvoje + rodiče z obou stran a dar zdraví 
pro celou rodinu s prosbou o Boží ochranu 
Mše sv. v Ořechově, 19:00 hod. – volný úmysl 

Út29.9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

St 
30.9. 

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Marii a Miloslava Brhlovy, 
vnučku Stáňu, rodiče a sourozence a živou rodinu 

Čt  
1.10. 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Boženu Učňovou, + Martu 
Bělovskou a jejich rodiče a sourozence 

Pá  
2.10. 

Památka svatých andělů strážných 
Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 16:00 -16:50 hod. 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + Marii Verbíkovou, + syna, 
rodiče, dar zdraví pro celou rodinu a +++ 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Marii 
Reichmanovou k nedožitým 70. narozeninám, + manžela, rodiče a 
sourozence a živou rodinu 
Mše sv. v Ořechově, 19:00 hod. – volný úmysl 

So 3.10. 9:00 hod – Kurz lektorů – Orlovna Uherské Hradiště 
 

4.10. 27. neděle v mezidobí  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a Panně 
Marii za dožití 60 let manželství, dvoje + rodiče, za dar zdraví a Boží 
ochranu pro celou rodinu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dožití 90 let života a za ochranu Boží pro celou živou 
rodinu a za + rodiče 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za vážanskou mládež, 
poděkování za letošní úrodu a za dar zdraví pro celou obec 

Kříž 
101, Ježíš nás zachránil právě smrtí na kříži - tou nejhorší smrtí, aby nikdo 
nemohl říci: „Bůh neví, jak trpím.“ 
102, Křesťan nevyhledává utrpení, když ho připojí k utrpení Ježíše, je křížem. 
103, Ježíš na kříži neprošel jen zdánlivou smrtí, ze srdce mu vyšla krev a voda. 
104, Nelze být křesťanem a nevěřit v Kristovo zmrtvýchvstání. 
105, Učedníci postupně zjistili, že Ježíš vstal z mrtvých – spatřili ho, mluvili 
s ním, dotýkali se ho, jedli s ním… 
106, Máme jen nepřímé důkazy Ježíšova zmrtvýchvstání – prázdny hrob, 
Turínské plátno, naše víra existuje díky silnému svědectví četných jednotlivců 
i skupin těch, kteří Ježíše po ukřižování viděli živého a dosvědčili to i 
mučednickou smrtí. 
 
Sbírka na opravy ve farnosti: Ořechov 4410,- Kč, Polešovice: 18456,- Kč, 
Vážany: 2400,- Kč, Spolu: 25266,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 2200,- Kč 
O: Václavové z Ořechova věnují na bohoslovce 1100,- Kč 
O: Živé a + Ludmily z Ořechova věnují na bohoslovce 1000,- Kč a na potřeby 
ořechovské kaple 700,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 7000,- Kč  
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 3000,- Kč  
P: Ludmily z Polešovic věnují na kostel 4800,- Kč  
P::V: Ze svatby Bilík - Mudráková věnují na potřeby kostela 2000,- Kč a na 
potřeby kaple ve Vážanech 1000,- Kč 
V: Ludmily z Vážan věnují na kapli 1200,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 

tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz   

http://www.farnostpolesovice.cz/
mailto:fapolesovice@ado.cz

