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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 

 

1. 1. 

2017 

SLAVNOST 

MATKY BOŽÍ, 

PANNY MARIE 

M. HUZOVÁ 7:30 
*Za Boží požehnání a ochranu pro 

celou obec v roce 2017 

HNOJICE 9:00 *Za + rodiče a bratra Ž 121 

ŠTĚPÁNOV 10:30 *Za farnost 

PO  ŠTĚPÁNOV 17:00 MODLITBY MATEK – FARA 

ÚT  BŘEZCE 17:00  

ST  

ŽEROTÍN 17:00 
Za + Františka Škodu, celou živou 

a + rodinu Ž 30 

ŠTĚPÁNOV 17:00 

„Malé vánočni přiběh „ divadelní 

hra v hanáckých verších – hrají děti 

Podrobnosti máte na nástěnce 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 17:00 

Za živou a + rodinu a za duše v očistci 

(Šabatová) 

HNOJICE 19:00 ADORACE 

PÁ 

 

6. 1. 

První pátek v měsíci 

SLAVNOST 

ZJEVENÍ PÁNĚ 

Doporučený svátek 

Žehnání křídy a vody 

Dopoledne navštívím naše 

věřící, kteří nemohou přijít 

do kostela 

HNOJICE 

 

 

 

M. HUZOVÁ 

17:00 

 

 

 

18:00 

Za smíření a odpuštění hříchů pro celou 

rodinu Niklovu a Lichtensteinovu H6 

 

 

 

SO  BŘEZCE 17:00 
Za Vlastu Zajíčkovu a + manžela 

Bř 751 

NE 

 

8. 1. 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

Konec doby vánoční 

M. HUZOVÁ 7:30  

HNOJICE 9:00 
Za + rodiče Pišojovy, bratry 

a za živou rodinu 91 

ŠTĚPÁNOV 10:30 Za rodinu Kotkovu Š 26A 

ŠTĚPÁNOV – Ve středu jste mohli navštívit v našem kostele vánoční žesťový koncert, uspořádaný spolu 

s obecním úřadem. Na dobrovolném vstupném se vybralo 4.795,- Kč, které bylo po vzájemné dohodě 

věnováno na opravu našich varhan. Děkujeme 

Firma IDEX Z. spol. s r.o. nám v tomto opět darovala 100.000,- Kč na opravu varhan v našem kostele. 

Velice děkujeme. 

Od Nového roku dochází ke změnám v jednotlivých skupinách živého růžence. Z důvodů úmrtí a 

přestěhování některých členů došlo k zániku obou růží živého růžence. Ze stávajících a nových členů 

vznikla nová společenství: štěpánovské je tvořeno farníky ze Štěpánova, Liboše(2) a Krnova(3), a 

březecké, které tvoří farníci z Březců a Benátek(3). Rozpisy na rok 2017 budou k dispozici v sobotu 7. 1. 

v Březcích a neděli 8. 1. ve Štěpánově. Pro březeckou skupinu budou navíc k dispozici každý měsíc 

v kapli růžencové kartičky s textem k rozjímání. Děkujeme všem členům za modlitbu živého růžence. 

M. HUZOVÁ – Sbírka na opravy vynesla 1.220,- Kč. Děkujeme. 

HNOJICE – Děkujme naší schole za hezký vánoční koncert. 

*„Pane, věříme, že nic není nemožné, pokud se k Tobě obrátíme s modlitbou. Prosíme za pokoj a mír na 

Blízkém východě a zejména v syrském Aleppu, které je silně zkoušeno tragédií války“ 

http://www.farnosthnojice.cz/

