
Zpravodaj farnosti Polešovice 
13. 6. 2021 

13.6. 11.neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za + Františka a Terezii 
Martykánovy, ţivou a + rodinu Martykánovu, Hlaváčovu a 
Skládalovu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + rodiče Lanšperkovy, syna, 
Boţí ochranu pro celou rodinu a za dar zdraví 
11:30 – křest Liliana Kajfošová 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za ţivé a + Antoníny a Antonie z 
Váţan 

Po 
14.6. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za zdraví a Boţí ochranu pro 
celou rodinu 

Út15.6.  
St 

16.6. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za ţivé a + spoluţáky ročníku 
1956 
 

Čt  

17.6. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Ludmilu Mrkusovu (věnuje 
ročník 1952) 

Pá 

 18.6. 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Stanislava 
Zábranského, zetě Josefa, dvoje + rodiče, ţivou a + rodinu 

So 19.6.  

20.6. 12.neděle v mezidobí – sbírka na opravy ve farnosti 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za ţivé a + Antoníny a Antonie 
z Polešovic 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. –  
 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Miroslava Masaře, ţivou a 
+ rodinu a za +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Vojtěcha Špendlíka, + syna 
Mirka, dvoje rodiče a za +++ 

 
P: Děkuji muţům, kteří svinuli koberce v kostele, a ţenám za úklid kostela. 
Prosíme, aby se zájemci o pouť na Velehrad dne 5.7 co nejdřív přihlásili u paní 
Špendlíkové v Ořechově, u pána Šottla ve Váţanech a v Polešovicích 
v sakristii, platí se záloha 100,- Kč, potřebujeme vědět, jestli máme objednat 
autobus. 
 

 
 
Děti ve škole tento týden dostanou přihlášky do náboţenství, prosíme rodiče ať 
je vyplní a ať je děti přinesou přinést o týden do školy, nebo je můţete vhodit 
do schránky na faru. 
 
Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev 
129, Církev můţe existovat jenom jedna, protoţe Kristus, hlava církve je jen 
jeden, víra apoštolů se v církvi předává z generace na generaci. 
130, Všichni pokřtění patří do církve Jeţíše Krista, i kdyţ nejsou katolíci, jsou 
našimi sestrami a bratry, při odštěpení byli chyby na obou stranách. 
131, O jednotu křesťanů usilujeme přiblíţením se ke Kristu a společnou 
sluţbou křesťanů všem lidem. 
132, Církev je svatá, protoţe Bůh, který v ní působí je svatý a pomáhá 
pokřtěným k schopnosti milovat. 
133, Katolická církev je orientovaná na celek, vyznává celou víru a má 
všechny svátosti a je poslaná ke všem národům. 
134, Do Katolické církve patří ten, kdo se v jednotě s papeţem a biskupy 
spojuje s Kristem vyznáním víry a přijímáním svátostí. 
135, Ţidé jsou „staršími sourozenci“ křesťanů, Bůh mluvil nejprve s nimi, oni 
ještě očekávají první příchod Mesiáše. 
136, Církev respektuje všechno, co je na jiných náboţenstvích dobrého a 
pravdivého, podporuje svobodu vyznání. Kaţdý, kdo hledá Boha, je nám 
křesťanům blízky. 
137, Církev si říká apoštolská, protoţe je zaloţena na apoštolech a je vedena 
jejich nástupci – apoštolská posloupnost. 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na kapli 2000,- Kč 
O: Ročník 1941 věnuje na opravu sochy Panny Marie 3000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
V: Nejmenovaný dárce věnuje pro Aneţku 1000,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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