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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 

 

5. 11. 

31. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

Sbírka na charitu 

M. HUZOVÁ 

7:30 

 

14:30 

Za + Karla Kráčmara a manželku 

MH 42 

Bohoslužba za zemřelé na hřbitově 

HNOJICE 

 

9:00 

14:00 

Za farnost 

Bohoslužba za zemřelé na hřbitově 

ŠTĚPÁNOV 10:30 

Za manžele Mazuchovy k výročí 

sňatku, za Boží požehnání do dalších 

let a za celou živou a + rodinu 

PO  ŠTĚPÁNOV 17:00 MODLITBY MATEK na faře 

ÚT  M. HUZOVÁ 17:00 
Za + Marii Svobodovu, + manžela, 

rodinu Čoukovu a Stejskalovu MH51 

ST  
ŽEROTÍN 17:00 

Za živou a + rodinu Pavelkovu 

a Čunderlovu Ž 3 

ŠTĚPÁNOV 17:00 MODLITBA RŮŽENCE na faře 

ČT 
Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Na úmysl dárce B177 

HNOJICE 19:00 ADORACE 

PÁ  HNOJICE 17:00 Za zemřelé v domě číslo popisné 54 

SO Sv. Martina, biskupa BŘEZCE 17:00 
Za dar zdraví rodičů, 

živou a + rodinu B182 

NE 

 

12. 11. 

32. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

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 

ŠTĚPÁNOV – v pátek v 18 hodin bude na faře schůze ER. 

– v neděli 19. 11. 2017 v 10:30 navštíví naši farnost otec biskup Josef Nuzík, požehná naše opravené 

varhany a bude sloužit mši svatou. Odpoledne v 15 hodin vás také zvu na první varhanní koncert. 

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

ženy naší farnosti o pomoc při velkém úklidu našeho kostela, který se bude konat v sobotu 11. 11. 2017 

v 9,00 hod. 

HNOJICE – v úterý 7. 11. v 18 hodin bude na faře ve Štěpánově schůzka ER farnosti Hnojice 

M. HUZOVÁ – 

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

– Od 25. 10. do 8. 11. můžete denně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci, za 

podmínek: svatá zpověď, sv. přijímání a návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. 
 

– 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. 

http://www.farnosthnojice.cz/

