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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 

 

28. 8. 

22. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + Tomáše Kameníčka a manželku 

Ž 12 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za celou živou a + rodinu Kotkovu 

Š 26a 

PO Památka umučení svatého  Jana Křtitele   

ÚT  -   

ST  
ŽEROTÍN 17:00 Po mši adorace 

ŠTĚPÁNOV 18:00 MODLITBA RŮŽENCE 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 18:00 

Za živou a + rodinu Kovaříkovu 

a Navrátilovu Š 23 Po mši adorace 

HNOJICE 19:00 ADORACE 

PÁ 

První pátek v měsíci.  

Dopoledne navštívím věřící, 

kteří se nedostanou do 

kostela 

HNOJICE 17:00 Na úmysl dárce Ž 28 

M. HUZOVÁ 18:30 

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá 

dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc 

a ochranu MH 24  Po mši adorace 

SO  ŠTĚPÁNOV 18:00 Za + tatínka, živou a + rodinu Bř 727 

NE 

 

4. 9. 

23. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + rodiče, bratra 

a za celou živou a + rodinu Ž 121 

ŠTĚPÁNOV 10:30 Za + rodiče a živou rodinu Ben 177 

ŠTĚPÁNOV - v neděli 4. 9. po mši svaté, bude paní Hándlová vybírat dary, na provoz televize Noe. 

*V neděli 11. září, budou v Liboši hody. V kapličce oslavíme slavnost Povýšení svatého kříže mší svatou 

v 15 hodin. Všichni jste srdečně zváni. 

M. HUZOVÁ - 

HNOJICE - 

*Všem školákům, učňům a studentům přejeme dobrý start do nového školního roku, zvláště dary Ducha 

Svatého. 

*Ve školách v Žerotíně a ve Štěpánově zajišťuji výuku náboženství. Do výuky náboženství je potřeba podat 

přihlášku, kterou si můžete vyzvednout u východu z kostela a vyplněnou odevzdat do schránky na faře, 

nebo tady v kostele či katechetkám, nejlépe během tohoto týdne. Učit bude paní Slimaříková v Žerotíně 

a paní Niklová ve Štěpánově. 

*Jestliže máte zájem o malou pomůcku pro menší děti, knížečku Ježíš v nedělních evangeliích se 

samolepkami pro každou neděli, pak se zapište vzadu v kostele. Samolepky nebudeme tentokrát 

rozdávat po mši v kostele, ale sami si je nalepíte s dětmi doma. 

*V sobotu 10. 9. 2016 se pořádá pouť na svatý Hostýn. Zvláštní autobus pojede až na kopec. Kdo máte 

zájem, tak se prosím zapište. K zaplnění autobusu potřebujeme ještě asi 10 zájemců. 

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

čitelně a napište také číslo domu. Děkuji. 

Prosba za oběti zemětřesení v Itálii. Nebeský Otče, do Tvého milosrdenství svěřujeme všechny jakkoli 

postižené zemětřesením ve střední Itálii, zemřelé přijmi do svého království, a všem ostatním daruj sílu 

k přijetí kříže a novému začátku.  

http://www.farnosthnojice.cz/

