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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 

 

27. 11. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 

Štěpánov - pravidelná 

měsíční sbírka 

na opravu varhan 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za mládež našeho děkanátu 

ŠTĚPÁNOV 10:30 Za živou a + rodinu L 171 

PO  ŠTĚPÁNOV 17:00 MODLITBY MATEK - FARA 

ÚT  M. HUZOVÁ 17:00 

Za společenství živého růžence 

v Huzové 

Po mši adorace 

ST 
Svátek sv. Ondřeje, 

apoštola 

ŽEROTÍN 17:00 

Za + Marii a Jakuba Levovy, 

syna, snachu, celou + rodinu 

a za duše v očistci VnV 

Po mši adorace 

ŠTĚPÁNOV 17:00 MODLITBA RŮŽENCE - FARA 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 17:00 Po mši adorace 

HNOJICE 19:00 ADORACE 

PÁ První pátek v měsíci HNOJICE 17:00 

Za vše dobré pro Dominiku 

a celou rodinu Niklovu H 6 

Po mši adorace 

SO  BŘEZCE 17:00 

Za + Jaroslava Stejskala, + neteř Jitku, 

rodiče, tchána, živou a + rodinu 

z obou stran Bř 759 

NE 

 

4. 12. 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

M. HUZOVÁ 7:30 
Za Josefa Pospíšila a dvoje + rodiče 

MH 10 

HNOJICE 9:00 
Za + Vojtěcha a Boženu Géblovy 

a živou rodinu H6 

ŠTĚPÁNOV 10:30 Za farnost 

ŠTĚPÁNOV - *Zveme děti na setkání se sv. Mikulášem v pondělí 5. 12. v 16 hodin v našem kostele. 

Prosíme rodiče dětí, které mají zájem zúčastnit se, aby se nahlásili nejpozději do 27. listopadu u paní 

Novotné, nebo Kotkové. Podrobnosti máte na nástěnce. 

*V sobotu v 9:00 prosím o menší brigádu na sestavení podia pro budoucí betlém v kostele. Děkuji. 

M. HUZOVÁ - sbírka na Charitu vynesla před týdnem 1.188,- Kč. Děkuji. 

HNOJICE - sbírka na Charitu vynesla před týdnem 3.860,- Kč. Děkuji. 

*V pátek dopoledne se svatým přijímáním navštívím farníky, kteří se nedostanou do kostela. 

*Adventní kalendáře pro děti - 50Kč a pro dospělé 10Kč. 

* U východu z kostela si můžete zapisovat, za koho chcete odsloužit mši svatou v 1. pololetí roku 2017. 

*Možnost ke svaté zpovědi máte ve všední den, kdy je v kostele mše svatá, vždy ½ hodiny před začátkem 

mše svaté, nejpozději však 10 minut před zahájením mše svaté. V neděli dle příjezdu kněze 

z předcházející bohoslužby z jiné farnosti.  

  Vyzpovídat se máme alespoň jedenkrát v roce, v případě spáchání těžkého hříchu co nejdříve. Kdo 

pokročil ve vztahu k Bohu a chce přijímat pravidelně Eucharistii, je nutné, aby vykonal svatou zpověď 

nejméně jedenkrát za dva měsíce. 

*(Přednáška o Kurzu efektivního rodičovství – Štěpánov fara - úterý 13. 12. 2016 v 19:30) 
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