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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 

 

15. 10. 

28. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

Měsíční sbírka na opravy 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + Jaroslava Krejčího, manželku 

a syna a celou živou i + rodinu Ž121 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + Bohumila a Marii Bazínkovy, 

jejich rodiče a sourozence 

PO  ŠTĚPÁNOV 18:00 
MODLITBY MATEK na faře 

s děkanátní past. asistentkou 

ÚT  M. HUZOVÁ 18:00 
Za + manžela, dceru, zetě, dvoje + 

rodiče a za duše v očistci VnV 

ST 
Svátek sv. Lukáše, 

evangelisty 

ŽEROTÍN 17:00 
Za + Alžbětu Levovu, rodiče, 

prarodiče a živou rodinu VnV 

ŠTĚPÁNOV 18:00 MODLITBA RŮŽENCE v kostele 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 18:00 Za živ a + rodinu Dobešovu a Šanovu 

HNOJICE 19:00 ADORACE 

PÁ  HNOJICE 17:00 
Za živou a + rodinu Krylovu a Jaškovu 

Ž122 

SO  BŘEZCE 18:00 
Za + Karla a Ludmilu Vítkovy, 

živou a + rodinu Bř727 

NE 

 

22. 10. 

29. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

Den modliteb za misie 

 

Sbírka na misie 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za + manžela Karla Bajera Ž4 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za živou a + rodinu Drncovu 

a Spáčilovu 

ŠTĚPÁNOV – v pátek v 18:00 bude na faře schůzka pastorační rady farnosti 

HNOJICE – 

M. HUZOVÁ – 

– Můžete si zakoupit katolické kalendáře našeho děkanátu. Cena 55,- Kč. 

– Mladí přátelé, zveme vás 20. října na první “empéčko“ nebo-li mládežnický pátek v tomto školním roce 

do Uničova. Vše začíná společnou mší v 18 hodin, po které bude následovat program na faře.  Můžeš se 

těšit na nové i staronové kamarády a kamarádky, zábavné aktivity a našeho hosta, který si pro nás 

nachystal zajímavé povzbuzující téma. Pokud jsi na MP nikdy nebyl, neboj se přijet zkusit něco nového, i 

díky Tobě MP bude! Všechno je jednou poprvé. Akce bude končit po 21. hodině. Těšíme se na Tebe. 

Animátoři šternberského děkanátu. Podrobnosti máte na nástěnce. 

– a ještě jedna pozvánka pro mládež, na církevní silvestr. Církevní silvestr je akce, kterou vytváří animátoři 

šternberského děkanátu, pro všechny mladé (věřící, či hledající) ve věku 13+, kteří chtějí strávit 

listopadový večer v křesťanském společenství. Jde o společnou oslavu konce církevního roku a začátku 

dalšího. Celá akce začíná v sobotu 25. 11. 2017 v 18.00 večer mší svatou, ve farním kostele ve 

Šternberku, po ní následuje zábavný program plný her, tance, scének, seznamování, povídání s přáteli, 

jídla a (nealko) pití. Zakončení je kolem půlnoci modlitbou a překvapením. Podrobnosti na vývěsce. 

– list k misiím 

 

http://www.farnosthnojice.cz/

