
Zpravodaj farnosti Polešovice 
26. 9. 2021 

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 +++ 

Po 
27.9. 

Památka sv. Vincence z Pauly, kněze 
Zpovídání v Polešovicích, 17:00 -17:55 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Ludmilu a Václava 
Trlidovy, dvoje + rodiče, syna, vnučku Alenku, živou a + rodinu 
Trlidovu a Hanáčkovu a za+++ 

Út28.9. Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, 
hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze – 
doporučený svátek 
Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – volný úmysl 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za dožití 70 let, 65 let a za 45 let manželství 
Mše sv. v Ořechově, 19:00 hod. – volný úmysl 

St 

29.9. 
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
Zpovídání a adorace v Polešovicích, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod. – Za Evu a Zdeňka Míšovy a 
dvoje rodiče 

Čt  

30.9. 
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
Návštěva u nemocných v Ořechově a Vážanech od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace v Ořechově, 17:00 -17:50 hod. 
Mše sv. v Ořechově, 18:00 hod. – Za + Františku Martykánovou, za 
+ Marii Nejezchlebovou a za + Veroniku Komárkovou - věnují 
spolupracovníci 

Pá 

 1.10. 
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
Návštěva  u nemocných v Polešovicích od 8:00 hod. 
Zpovídání a adorace ve Vážanech, 16:00 -16:50 hod. 

Mše sv. ve Vážanech, 17:00 hod. – Za + rodiče Marii a Miloše 
Trlidovy, + děti, + stařečky Frýzovy a +++ 

Dětská Mše sv. v Polešovicích, 18:00 hod., – volný úmysl 
Mše sv. Ořechově, 19:00 hod. – volný úmysl 

So 2.10. Památka svatých andělů strážných 
9:00 – 11:00 – Zpovídaní biřmovanců v kostele v Polešovicích, poté 
nácvik nástupu a ministrantů a úklid okolo kostela a zdobení kostela 

3.10. 27. 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 biřmovance, jejich kmotry a 
jejich rodiny 
Mše sv. ve Vážanech, 18:00 hod. – Za dvoje + rodiče, dceru, dva 
zetě, za dar zdraví pro živou rodinu a za+++ 

 
Věřím v odpuštění hříchů a ve vzkříšení mrtvých 
150, Ježíš odpouštěl hříchy a tuto moc propůjčil církvi. „Komu hříchy 
odpustíte, tomu jsou odpuštěny…“ 
151, Hlavní svátost pro odpuštění hříchů je křest, poté je k odpuštění 
závažných hříchů zapotřebí svatá zpověď. 
152, Věříme ve vzkříšení mrtvých, protože Kristus vstal z mrtvých, žije 
navěky a dává nám podíl na svém životě. 
153, Ježíš přijal tělo, aby člověka vykoupil, proto bude vykoupená nejen duše, 
ale i tělo. 
154, Až umřeme, duše se oddělí od těla. Tělo zaniká a duše čeká, až bude 
znovu sjednocena se svým tělem vzkříšeným při druhém příchodu Pána. 
155, Ježíš nám pomáhá v umírání, když nám smrt vezme život, on přijme naši 
duši do jeho náruče a na konci věku ji spojí s naším oslaveným tělem. 
 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Nejmenována rodina věnuje na kostel 1000,- Kč 
P: Ludmily z Polešovic věnují na kostel 5300,- Kč 
O: Václavové z Ořechova věnují na opravu sochy Panny Marie 1000,- Kč a na 
bohoslovce 500,- Kč 
O: Ludmily z Ořechova věnují na bohoslovce 1000,- Kč a na potřeby kaple 
500,- Kč 
O: Z pohřbu paní Marie Kozinové věnují přátelé z ulice na kostel 1200,- Kč 
Děkujeme za vaši štědrost. 
 

P. Jozef Červeň – administrátor farnosti 
tel.: 739 389 202 • www.farnostpolesovice.cz • e-mail: fapolesovice@ado.cz  

http://www.farnostpolesovice.cz/
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