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VE FARNOSTECH ŠTĚPÁNOV, HNOJICE A MORAVSKÁ HUZOVÁ 
Duchovní správa: P. Jan Jašek, fara Štěpánov, tel.: 725 392 476; e-mail: fastepanovuo@ado.cz 

DEN LITURGICKÁ OSLAVA MÍSTO ČAS 
MŠE / BOHOSLUŽBA / 

ÚMYSL MŠE SVATÉ 

NE 

 

26. 6. 

13. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za manžela Karla a + rodinu Ž 4 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + Jiřího Spurného, 

živou a + rodinu Š 17 

PO  ŠTĚPÁNOV 18:00 MODLITBY MATEK  

ÚT +! M. HUZOVÁ  18:00 
Za + Karla Kráčmara a celou živou 

a + rodinu  MH 42 (adorace) 

ST 

Slavnost sv. Petra a Pavla, 

apoštolů 

Doporučený svátek 

HNOJICE 17:00 
Za děti a mládež naší farnosti 

a za Boží ochranu o prázdninách 

ŠTĚPÁNOV 18:15 
Za + Jaroslava Brabce, jeho rodiče, 

živou a + rodinu (adorace) 

ČT  
ŠTĚPÁNOV --  

HNOJICE 19:00 ADORACE 

PÁ 

První pátek v měsíci 

Návštěva farníků, 

kteří nemohou do kostela 

ŽEROTÍN 17:00 
Za Bratrstvo živého růžence v Žerotíně 

(adorace) 

SO  BŘEZCE 18:00 
Za + Josefa Pavelku a Josefa Čunderlu 

Bř 723 

NE 

 

3. 7. 

14. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za živou a + rodinu Peterovu 

a Wasserhannovu H2 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za rodiče Vidlářovy, živou rodinu 

a za duše v očistci Š 74 

ŠTĚPÁNOV – děkuji rodičům dětí, které byly u prvního svatého přijímání a dalším ženám, za úklid a 

vyzdobení kostela i našemu sboru za doprovod liturgie prvního svatého přijímání. 

V pátek v 18:30 bude na faře setkání pastorační rady farnosti 

M. HUZOVÁ – Ještě dnes naposled můžete vyplnit dotazník: „Jste pro zprovoznění věžních hodin na 

našem kostele?“ První odhad nákladů na instalaci hodin je asi 50.000,- Kč a roční náklady na el. energii 

asi 4.000,- Kč, tj. víc jak ¼ ročního příjmu z běžných  sbírek v kostele. V případě většinového zájmu 

nechám vypracovat nabídku a požádáme obec o dotaci. Hlasovat může každý farník farnosti Moravská 

Huzová ve věku 15 let a výše. Dotazník odevzdejte dnes do krabice u východu z kostela. Děkuji.  

– Sbírka na opravy vynesla před 2 týdny 2.770,- Kč. Děkuji. 

HNOJICE –  

* Můžete si zapsat, za koho chcete odsloužit mši svatou ve druhé polovici tohoto roku. Zapisujte prosím 

čitelně a napište také číslo domu. Děkuji. 

*Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní 

rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na 

vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili.  

Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz. Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. 

Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace. 

http://www.farnosthnojice.cz/

