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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 

 

8. 1. 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

Konec doby vánoční 
 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + rodiče Pišojovy, bratry 

a za živou rodinu 91 

ŠTĚPÁNOV 10:30 Za rodinu Kotkovu Š 26a 

PO  ŠTĚPÁNOV 17:00 MODLITBY MATEK – FARA 

ÚT  M. HUZOVÁ 17:00 
Za + Jaroslava Opíchala, rodiče 

a za duše v očistci MH 25 

ST  
ŽEROTÍN 17:00 Na poděk. P. Bohu za 60let života 

ŠTĚPÁNOV 17:00 MODLITBA RŮŽENCE – FARA 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 17:00 Na úmysl dárce 

HNOJICE 19:00 ADORACE 

PÁ  HNOJICE 17:00 Za Annu Bílkovu a + manžela Josefa 

SO  BŘEZCE 17:00 Za + rodiče a živou rodinu  Ben 177 

NE 

 

15. 1. 

2. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

Měsíční sbírka na opravy 

(Štěpánov na varhany) 

děkujeme 

M. HUZOVÁ 7:30 
Za + Karla Kráčmara a celou rodinu 

MH 42 

HNOJICE 9:00 Za farnost 

ŠTĚPÁNOV 10:30 

Za + otce, bratra, manžela, celou živou 

a + rodinu Chmelařovu, Němcovu, 

Chválovu, Malou a Tomanovu 

Š/N/453/18 

ŠTĚPÁNOV – Děkujme kroužku Hagnozek za divadlo dětí o vánočním příběhu, zahraném v kostele ve 

Štěpánově. 

*V sobotu v 9 hodin prosím o brigádu při odstraňování vánoční výzdoby z kostela. Děkuji. 

*Přehled duchovní činnosti ve farnosti v roce 2016: Mše svaté každou neděli a čtvrtek ve farním kostele, 

v sobotu v kapli v Březcích. Svatá zpověď ve všední dny před mší svatou. Možnost návštěvy kněze 

v domě, nejméně 1x měsíčně. Modlitby starších matek každé pondělí a modlitba rozjímavého růžence 

každou středu. Jedenkrát v měsíci na faře přednáška pastorační asistentky děkanátu. Děti mají možnost 

navštěvovat hodiny náboženství ve škole a na faře. Svátost křtu přijaly 3 děti, svatba nebyla a pohřbů 

bylo 6. Ekonomické informace vám předám příště. 

M. HUZOVÁ – *Přehled duchovní činnosti ve farnosti v roce 2016: Mše svaté každou neděli a v úterý. 

Svatá zpověď ve všední dny před mší svatou. Možnost návštěvy kněze v domě, nejméně 1x měsíčně. Děti 

mají možnost navštěvovat hodiny náboženství ve škole a na faře ve Štěpánově. Křest ani svatba nebyla a 

pohřby byly 2. Ekonomické informace vám předám příště. 

HNOJICE – Děkujme kroužku Hagnozek za divadlo dětí o vánočním příběhu, zahraném v kostele ve 

Štěpánově. 

Ve středu v 18:30 bude na faře ve Štěpánově schůze ekonomické rady farnosti. Jestliže máte nějaké 

podněty v hospodářských záležitostech, můžete je oznámit členům rady. 

V pátek v 18:30 bude na obecním úřadě schůze pastorační rady farnosti Hnojice. 

*Přehled duchovní činnosti ve farnosti v roce 2016: Mše svaté každou neděli a v pátek ve farním kostele a 

ve středu v Žerotíně. Každý čtvrtek večer adorace a každé dva týdny biblická hodina. Svatá zpověď ve 

všední dny před mší svatou. Možnost návštěvy kněze v domě, nejméně 1x měsíčně. Děti mají možnost 

navštěvovat hodiny náboženství ve škole v Žerotíně a  ve Šternberku. Křest nebyl v roce 2016, svatba 

byla jedna a pohřby 4. Ekonomické informace vám předám příště. 

http://www.farnosthnojice.cz/

