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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 

 

12. 11. 

32. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

Sbírka na charitu 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + Milušku Andrýskovu a + rodiče 

H 136 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + rodinu Vidrmanovu, rodiče 

a za duše v očistci 

PO 
Památka sv. Anežky České, 

panny 
ŠTĚPÁNOV 17:00 

MODLITBY MATEK na faře 

S pastorační asistentkou našeho 

děkanátu. Přednáška 

„Život a duchovní odkaz 

bl. Karla I. Rakouského, 

posledního rakouského císaře.“ 

ÚT  M. HUZOVÁ 17:00 
Za + Marii Kráčmarovu a manžela 

MH 42 (z 22. 10.) 

ST  
ŽEROTÍN 17:00 

Za + manžela, rodiče Johanesovy 

a živou rodinu Ž 27 

ŠTĚPÁNOV 17:00 MODLITBA RŮŽENCE na faře 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 17:00 

Za + Žofii Rischkovu rozenou 

Návratovu – zádušní mše svatá 

HNOJICE 19:00 ADORACE 

PÁ  HNOJICE 17:00  

SO  BŘEZCE 17:00 

Za + rodiče Ondrejkovy, jejich rodiče, 

živou a + rodinu i za duše v očistci 

Bř 777 

NE 

 

19. 11. 

33. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

Měsíční sbírka na opravy 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + Marii Motáňovu, manžela, živou 

rodinu a zaduše v očistci 2 

ŠTĚPÁNOV 

10:30 

 

 

15:00 

Za zhotovitele našich varhan, 

za všechny, kteří je opravovali 

a finančně přispěli 

Varhanní koncert 

ŠTĚPÁNOV – ve čtvrtek v 18 hodin bude na faře schůze PR. 

– Před slavností požehnání našich opravených varhan a vzácné návštěvě nového biskupa, prosím ženy a 

muže naší farnosti o pomoc při velkém úklidu našeho kostela, který se bude konat v pátek 17. 11. 2017 

v 9,00 hod. 

– Sbírka na Charitu vynesla před týdnem ve farním kostele 4.682,- Kč a v kapli v Březcích 1.720,- Kč, 

celkem 6.402,- Kč. Děkuji. 

HNOJICE – Sbírka na Charitu vynesla před 6.900,- Kč. Děkuji. 

M. HUZOVÁ – Sbírka na Charitu vynesla před týdnem ve farním kostele 2.360,- Kč. Děkuji. 

– Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na první polovici příštího roku. 

– Všichni jste srdečně zváni v neděli 19. 11. v 10:30 na žehnání opravených varhan v kostele sv. Vavřince 

ve Štěpánově. Varhany požehná a bude sloužit děkovnou mši svatou Mons. Josef Nuzík, pomocný 

olomoucký biskup. Odpoledne v 15 hodin jste zváni na koncert opravených varhan. Podrobnosti máte na 

nástěnce. 
 

– 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 

http://www.farnosthnojice.cz/


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. 


