
Zpravodaj farnosti Polešovice 
4. 10. 2020 

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 
 

Po 
5.10. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Staňku Jordánovu k 2. 
Výročí, rodiče Jordánovy a za živou a + rodinu 

Út6.10.  
St 
7.10. 

Památka Panny Marie Růžencové 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Františku a Stanislava 
Vaďurovy, živou a + rodinu Vaďurovu a Bartošíkovu, za dar zdraví 
k dožitým 70-inám a za +++ 
 

Čt  
8.10. 

Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + rodiče Annu a Jana 
Lipárovy, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu a za +++ 
 

Pá  
9.10. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Emílii a Jaroslava 
Kolářovy, za živou rodinu a za +++ 
 

So10.10

. 
Kurz pro pastorační pracovníky nebude 
 

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

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 Polešovickouu mládež  
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Františka Trlidu, dvě 
manželky, + děti, za živou rodinu a za +++ 

 
 
 

 
 
Poslední soud 
107, Zmrvýchvstalý Kristus nese rány po ukřižování no není vázan prostorem 
a časem, vstoupil do nového způsobu bytí. 
108, Od té chvíle smrtí už nic nekončí, na svět se vrátila radost a naděje. 
109, Ježíš vstoupil na nebesa s lidským tělem, člověk nalézá prostor v Bohu. 
110, Je Pánem světa a Pánem dějin, všechny lidi vykoupil a všechny je na 
konci věků bude soudit, je jediný, před kterým se klaníme na kolenou. 
111, Na konci světa přijde Kristus a všichni ho uvidí, po pronásledováni jeho 
věrných bude následovat soud- nebude už smrt ani bolest… 
112, Na denní světlo vyjde plná pravda o všech lidech, věcech, myšlenkách a 
událostech. 
 
Sbírka na Svatou zemi: Ořechov 4770,- Kč, Polešovice: 14465,- Kč, Vážany: 
2800,- Kč, Spolu: 22035,- Kč 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kapli 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 1000,- Kč a na 
bohoslovce 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 3000,- Kč  
O: Nejmenována rodina věnuje na kapli 1000,- Kč 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč  
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 3000,- Kč  
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč  
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 4000,- Kč 
P: Ze svatby Filípek – Tringelová věnují na kostel 2000,- Kč 
P: Ze svatby Špaček – Masaříková věnují na kostel 3000,- Kč 
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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