
Zpravodaj farnosti Polešovice 
12. 9. 2021 

12.9. 24. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky  

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za + Františka Toboláka, Marii 
a Hynka Odstrčilíkovy, rodinu Jordánovu, Odstrčilíkovu, živou 
rodinu a +++ 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za + Annu Kodrlovou, + rodiče 
Fábikovy, za živou a + rodinu Roubalíkovu a Kodrlovu a za +++ 

Po 

13.9. 
Památka sv. Jana Zlatoústeho, biskupa a učitele církve 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za 50 let manželství, + rodiče 
Ketmanovy a Náplavovy, živou rodinu a +++ 
Pohřební Mše sv. v Ořechově, 15:00 hod. - + Marie Kozinová 

Út14.9. Svátek Povýšení svatého Kříže 
St 

15.9. 
Památka Panny Marie Bolestné 

Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + spolužáka Antonína 
Obdržálka a za + spolužáky z ročníku 1952 a 1953 

Čt  

16.9. 
Památka sv. Ludmily, mučednice 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Ludmilu a Štěpána 
Šimíkovy, jejich + sourozence, ochranu a pomoc Boží pro živu 
rodinu a za +++ 

Pá 

 17.9. 
Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod., – Za Ivanu Masaříkovu, 
rodiče Brázdilovy, prarodiče Šimíkovy a +++ 
Po mši svaté na faře 18:45 - setkání dospělí biřmovanci 
 

So 18.9.  

19.9. 25. neděle v mezidobí – Sbírka na opravy ve farnosti 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za živé a + Ludmily 

Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za živé a + Ludmily a Václavy z 
Ořechova 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za farníky  

11:30 – křest Barbora Daďová 

14:00 hod. od kostela v Polešovicích - Prosebný průvod 

k obnovenému kříži z 1. sv. války na hranici s  katastrem 
Nedakonic – společný program s farností Nedakonice 

Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za živé a + Ludmily z Vážan 

 
 

 
 
Křesťanská organizace Orel pořádá zájezd na Národní pouť do Staré Boleslavi 
dne 28. 9. 2021. Na zpáteční cestě bude zastávka na Sázavě (prohlídka kláštera 
a kostela sv. Prokopa). Cena 420,- Kč Hlaste se u paní Špendlíkové, nebo 
v sakristii v Polešovicích u p. Brhela do 12. 9. 2021. 
 
Struktura církve 
138, V církvi jsou laici a duchovní, jako Boží děti mají tutéž důstojnost. 
Posláním laiků je budovat Boží království, duchovní mají církev řídit, 
vyučovat a posvěcovat. V obou stavech jsou řeholníci. 
139, Úkolem laiků je zasazovat se ve společenství aby lidé v jeho okolí 
poznávali evangelium a učili se milovat Krista. Svou vírou ovlivňují 
společnost, ekonomiku a politiku. 
140, Církev není demokratická, protože moc nevychází v církvi z lidu, ale 
z Krista. Hierarchická a kolegiální struktura pomáhá církvi zachovat ucelenou 
víru. 
141, Papež je jako nástupce svatého Petra a jako hlava biskupského kolegia 
zárukou jednoty církve, má nejvyšší autoritu při rozhodování ve věcech víry. 
142, Biskupové nemohou při vykonávaní učitelské pravomoci vystupovat proti 
papeži, pouze v jednotě s ním, papež je ale vázán vírou církve 
143, Papež je neomylný když slavnostně vyhlašuje dogma v otázkách učení 
víry a mravů, nebo když vyhlašuje rozhodnutí koncilů. 
144, Biskupové zodpovídají za svěřenou místní církev a spoluzodpovídají za 
celou církev. Autoritu vykonávají ve společenství biskupů pod vedením 
papeže. 
 
O: Ze křtu Šimona Hajného věnují na kostel 2000,- Kč 
O: Manželé Martinákovy věnují na kapli ze svatby 2000,- Kč 
O: Ze svatby Pleváková Strýček věnují na kostel 2000,- Kč 
O: Ze svatby Krys Hrobařová věnují na kostel 3000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 5000,- Kč 
P: Nejmenována dárkyně věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
V: Z pohřbu pána Jaroslava Máčalu věnují na kostel 2000,- 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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