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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 

 

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 za duše v očistci Ž2 

ŠTĚPÁNOV 

10:30 

 

 

15:00 

Za tvůrce našich varhan, 

za všechny, kteří je opravovali 

a finančně přispívali 

Varhanní koncert 

PO  ŠTĚPÁNOV 17:00 MODLITBY MATEK na faře 

ÚT  M. HUZOVÁ 17:00 
Na poděkování Pánu Bohu za pomoc 

a za Boží ochranu (z 19. 11.) 

ST  
ŽEROTÍN 17:00 

Za + Josefa Pavelku, 

rodiče a sourozence Ž3 

ŠTĚPÁNOV 17:00 MODLITBA RŮŽENCE na faře 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 17:00 

Za rodiče Novákovy, živou a + rodinu 

a za duše v očistci Š 422 

HNOJICE 19:00 ADORACE 

PÁ  HNOJICE 17:00 
Za + Antonína a Anežku Slovákovy, 

vnuka Pavla a za duše v očistci VnV 

SO  BŘEZCE 17:00 

Za + Alžbětu Fofovu, manžela, vnučku, 

bratra, rodiče z obou stran 

a živou rodinu Bř759 

NE 

 

26. 11. 

 

SLAVNOST 

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

 

Obnova zasvěcení 

Nejsvětějšímu Srdci 

Ježíšovu 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za rodinu Kořenkovu a Rotterovu 

H 167 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + Ondřeje Konečného, manželku, 

dceru a živou rodinu š/n/15 

ŠTĚPÁNOV – 

HNOJICE – v úterý bude v 18 hodin na faře ve Štěpánově schůze ekonomické rady 

M. HUZOVÁ – bylo by dobré, kdybychom přicházeli na mši svatou včas. Tedy nejpozději 5 minut před 

zahájením mše být na svém místě. Nebudeme rušit ostatní a také se lépe připravíme. 

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

 

– 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. 
 

– Zveme všechny mladé od 13 let na adventní duchovní obnovu děkanátu Šternberk, která nese název 

Hledej své dary, daruj se (aneb duchovní obnova s dobročinností) a proběhne 15. - 17. 12 2017 na faře 

v Libině. Podrobnosti máte na vývěsce 

http://www.farnosthnojice.cz/

