
Zpravodaj farnosti Polešovice 
19. 9. 2021 

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 
Po 
20.9. 

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chonga Hasanga a 
druhů, mučedníků 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Matouše Martykána, 
manželku Emílii, dceru Aničku, syna Františka, vnuka Jaroslava 
k nedožitým 40-tinám, za dvoje + rodiče a za +++ 

Út21.9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
St 

22.9. 
Pohřební Mše sv. v Polešovicích, 15:30 hod. – + Jindřich Varmuža 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za + Marii a Miloslava 
Brhelovy, vnučku Stáňu, živou a + rodinu Brhelovu 

Čt  

23.9. 
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Veroniku Komárkovou 
(věnují přátelé z Podsklepí) 

Pá 
 24.9. 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod., – Za Marii Cilečkovou, 
manžela Františka a živou a + rodinu Cilečkovu 
Po mši svaté v kostele 18:45 - setkání rodičů mladších biřmovanců a 
dospělých biřmovanců 

So 25.9.  

26.9. 26. neděle v mezidobí 
Mše sv. v Polešovicích, 7:30 hod. – Za farníky 

Hody v Ořechově 
Mše sv. v Ořechově, 9:00 hod. – Za krojovanou mládež z Ořechova 
Mše sv. v Polešovicích, 10:45 hod. – Za Bohumila Petrželku, živou a 
+ rodinu a za +++  
11:30 – křest Stella Zatloukalová 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dožití 60 let manželství, dar zdraví a Boží ochranu pro 
živou rodinu, dvoje + rodiče a za +++ 

 
 
Věřím ve společenství svatých 
145, Ježíš si přeje, aby někteří lidé žili po celý život v chudobě, čistotě bez 
manželství a poslušnosti. Je to proto, aby měli hlavu, srdce a ruce zcela 
k dispozici pro Boha a pro lidi. 
146, Ke společenství svatých patří všichni živí i zemřelí lidé, lidé na zemi, 
v očistci i v nebi. Můžeme si navzájem pomáhat – komunikovat hodnoty. 
147, Maria má výsostné postavení mezi svatými, je Matkou Boží a na zemi 
byla spojena s Ježíšem jako nikdo jiný. Je královnou nebe i naší matkou. 
148, Marie nám může pomáhat, její pomoc zakoušeli lidé už od prvopočátku 
církve. Miliony křesťanů o tom svědčí – Kána, Letnice… i v hodinu smrti naší. 
149, Marii se neklaníme, jenom Bůh je hoden našeho klanění. Marii ctíme jako 
matku našeho Pána. Ctít Marii je biblické – „Blahoslavit mě budou všechna 
pokolení.“ Známe mariánská poutní místa, mariánské svátky, modlitby, 
například růženec, který je souhrnem celého evangelia. 
 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1500,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 2000,- Kč 
O: Z pohřbu paní Marie Kozinové věnují na kapli 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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