
Zpravodaj farnosti Polešovice 
6. 6. 2021 

6.6. 10.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 80 let a za + spolužáky ročníku 1941 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Antonína Vaculíka, + 
rodiče Vaculíkovy, Pospíšilovy, + rodinu a +++ s prosbou o Boží 
ochranu živé rodiny 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Theodora Cilečka, + syna, 
dvoje + rodiče, živou rodinu a +++ 

Po 
7.6. 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za 50 let manželství, prosba o dar zdraví, za dvoje + 
rodiče a za živou a + rodinu 

Út8.6.  
St 

9.6. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Miroslava Vaďuru, dvoje 
rodiče, ochranu Panny Marie a za+++ 
 

Čt  

10.6. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Josefa Stodůlku – 12 let od 
úmrtí, dvoje + rodiče a za dar zdraví pro celou rodinu 
19:00 – Na faře setkání Pastorační rady farnosti 

Pá 

 11.6. 
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Marii a Zdeňka 
Hrobařovy, živou a + rodinu 

So 12.6. Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 
Mše sv. v Ořechově, 11:30 hod – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za přijatá dobrodiní, za dožití 60 let, za dar zdraví a Boží 
ochranu pro živou rodinu 
 

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, živou a + rodinu Martykánovu, Hlaváčovu a 
Skládalovu 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + rodiče Lanšperkovy, syna, 
Boží ochranu pro celou rodinu a za dar zdraví 
11:30 – křest Liliana Kajfošová 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za živé a + Antoníny a Antonie z 
Vážan 

P: Prosím muže, aby v pondělí po mši svaté (18:30 hod) svinuli koberce 
v kostele, a prosím ženy, aby v pondělí v 8:00 hod. přišli uklidit kostel. 
 
Prosím biřmovance, kteří ještě u mě nebyli minulou neděli, aby se dnes stavili 
u mě po mši svaté a potvrdili, že mají zájem dokončit přípravu na biřmování. 
 
Věřím …ve svatou, všeobecnou církev 
121, Řecký výraz pro církev -́ ekklésia – znamená vyvolení. Pokřtěni a věřící 
jsou vyvoleni Bohem, aby byli jeho lidem, my všichni jsme církev. „Je to stará 
paní se spoustou vrásek. Jenže je to má matka. A na matku ruku nevztáhneš.“ 
(Karl Rahner) 
122, Bůh chce církev, protože nás nechce zachránit jako jednotlivce, nýbrž 
jako společenství, Bůh je společenství a my jsme stvořeni na jeho obraz. 
123, Úkolem církve je šířit ve všech národech Božímu království – království 
pokoje a spravedlnosti Božím slovem a sílou svátostí. 
124, Církev není jen instituce, je to tajemství, kdy hříšní lidé jsou zváni, aby 
tvořili svaté společenství. 
125, Boží lid založil sám Bůh, vede ho Ježíš a zdrojem jeho síly je Duch svatý, 
branou je křest a svobodné Boží děti mají růst v lásce a měnit svět. 
126, Církev je Kristovo tělo, protože žije z Eucharistie, Ježíš je hlavou, my 
s ním tvoříme jednotu. 
127, Církev je i Kristova nevěsta – je to vyjádřením, že ji miluje jak její 
ženich. 
128, Církev je chrámem Ducha svatého, je v ní v slovech Písma, ve svátostech, 
v modlitbách i v darech, které se nazývají charismaty. 
 
Sbírka na církevní školy v diecézi: Ořechov: 7750,-Kč,  Polešovice: 15445,- 
Kč, Vážany 2300,- Kč, Spolu: 25495,- Kč 
 
O: Nejmenována rodina věnuje na opravu sochy Panny Marie 1000,- Kč 
O: Od účastníků májových pobožností se vybralo na obnovu sochy Panny 
Marie 1100,- Kč 
V: Nejmenovaný dárce věnuje pro Anežku 600,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 

 
P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
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