
Zpravodaj farnosti Polešovice 
11. 10. 2020 

11.10. 28. neděle v mezidobí  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky a za Polešovickou 
mládež 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + dceru Evičku, Boží ochranu 
pro celou rodinu a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za prvopřijímajíci děti a jejich 
rodiny 
Mše sv. v Polešovicích, 12:00 hod. – Za prvopřijímajíci děti a jejich 
rodiny 
 

Po 
12.10. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Barunku Halodovou a 
+++ 

Út 

13.10. 

 

St 
14.10. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Matouše Martykána, 
manželku Emíliu, dceru Aničku, syna Františka, vnuka Jaroslava, 
dvoje + rodiče a za +++ 
 

Čt  
15.10. 

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Františka a Terezii Janíkovy 
a za +++ 
 

Pá  
16.10. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Lenku Kovalovou, živou a 
+ rodinu Šebestů, Huskovu a Suchánkovu 
 

So17.10

. 
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
 

18.10. 29. neděle v mezidobí  
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Františka Šimíka, + 
Metodějku Kutálkovu, živou rodinu a za +++ 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – volný úmysl  
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Klimenta a Marii Janíkovy, 
+ syna, dvoje + rodiče a za +++ 

 
 
 

 
Mše svaté jsou soukromé, všichni věřící jsou dispensováni od fyzické účasti na 
nedělních bohoslužbách, doporučuje se sledovat mše svaté v televizi. 
Když si rodina přeje odsunout úmysl na jiný termín, ať mi dá vědět nejpozději 
přede mši svatou. V neděli v Ořechově v 8:45, v Polešovicích od 14:00 hod do 
14:30 hod a ve Vážanech v 16:45 hod se bude podávat svaté přijímání pro ty, 
kteří v ten den nebudou fyzicky přítomni na mši svaté. 
Prosíme, abyste se připojili každý večer v 20:00 hod k modlitbě za ukončení 
epidemie.  
 
Věřím v Ducha Svatého 
113, Věřit v Ducha Svatého znamená klanět se mu stejně jako Bohu Otci a 
Synu, pomáhá nám poznat Otce i Syna. 
114, V Ježíšově životě se projevovala přítomnost Božího Ducha – početí, 
křest, až po seslaní… 
115, Jeho znameními jsou: holubice, pomazání, vichřice, ohnivé jazyky… 
116, Mluvil ústy proroků – muži a ženy ohlašovali Boží vůli. 
117, V Marii působil, je matkou Ježíše, všech křesťanů a všech lidí. 
118, O letnicích 50 dnů po svém zmrtvýchvstání seslal Pán z nebe na své 
učedníky Ducha svatého. 
119, Duch svatý vede a buduje církev – svatí, dary Ducha, uvádí do 
společenství s trojjediným Bohem. 
120, Duch Svatý mě otvírá Bohu, učí mě modlit se a pomáhá mi tu být pro 
druhé. 
 
P:O: Chci se poděkovat všem chlapům, kteří v pátek byli na brigádě ve farním 
lese dokončit dílo, s kterým pomáhali delší dobu. 
O: Chci se poděkovat Stanislavovi Kuchařovi za udělání a namontováni 
nosníku na stavební výtah na faře. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Z pohřbu Zdeňka Míšu – Akélu věnují na kostel 3500,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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