
www.farnosthnojice.cz       BOHOSLUŽBY 2017    www.famoravskahuzova.websnadno.cz 

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 

 

10. 12. 

2. NEDĚLE ADVENTÍ 

 

(druhá svíce – rodiny) 

 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 

9:00 

 

14:00 

Za + Milušku Andrýskovu, + rodiče, 

živou a + rodinu H136 

14-15 h. zpověď – P. Jan Jašek 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + Miroslava, Radka a Pavlu 

Kovářovy a za + Pavla Weinlicha L74 

PO  ŠTĚPÁNOV 17:00 
Zádušní mše svatá 

za + Pavlu Fišerovu 

ÚT  M. HUZOVÁ 17:00 
Za + rodiče Vyhnánkovy 

a za živou rodinu MH 24 

ST 
Památka svaté Lucie, 

panny a mučednice 

ŽEROTÍN 17:00 
Za + manžela Františka a živou 

a +  rodinu Škodovu Ž30 

ŠTĚPÁNOV 17:00 MODLITBA RŮŽENCE na faře 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 17:00 

Za + Trudu Dočkalovu, manžela, rodiče 

a za duše v očistci Š186 

HNOJICE 19:00 ADORACE 

PÁ  HNOJICE 17:00 
Za + Kateřinu Zdeňkovu, manžela, 

rodiče a za duše v očistci VnV 

SO  BŘEZCE 17:00 
Za + Věru a Karla Zatloukalovy, 

živou a + rodinu Bř744 

NE 

 

17. 12. 

3. NEDĚLE ADVENTÍ 

(třetí svíce – mládež) 

 

Sbírka na šíření Bible 

v Africe 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za + syna Vojtěcha Bajera Ž4 

ŠTĚPÁNOV 

10:30 

 

 

14:00 

Za Jiřinu Seidlovu, Josefa Seidla, jejich 

rodinu a za uzdravení nemocných 

(Mazuchová) 

14-16 h. zpověď – P. Jiří Sedláček 

ŠTĚPÁNOV – Předvánoční zpověď bude v neděli 17. 12. 14-16 hodin – bude zpovídat P. Jiří Sedláček. 

Využijte této možnosti k očištění od hříchu a k přiblížení se k lidem i k Bohu. 

HNOJICE – Již několik let je patrné, že naše varhany nejsou zcela v pořádku. Proto byl na počátku roku 

požádán arcidiecézní organolog k posouzení jejich stavu. Jeho závěr byl překvapivě chmurný. Nástroj je 

masivně napaden červotočem a je nutná generální oprava s výměnou podstatných částí. Vypracovaný 

projekt opravy byl zaslán několika firmám, pouze jedna nabídka byla nižší než 2.000.000,- Kč. Po 

několika jednáních ekonomické rady farnosti s organologem a po posouzení současné a předpokládané 

budoucí finanční situace farnosti, jsme došli k závěru, že oprava je nad naše možnosti a malá oprava 

nemá význam. Při přijetí nejzajímavější nabídky o velikosti 2.8 mil. bychom spláceli dluh nejméně 15 let. 

Dotace na naše nehistorické varhany není možné získat z fondu Ministerstva kultury. 

   Nestačí ovšem pouze odstoupit od opravy a zůstat bez varhanního doprovodu. Proto se rozhodlo 

koupit nové dig. Varhany, i když nemohou zcela nahradit píšťalové varhany. Jejich cena je asi 

200.000,- Kč.  

Stávající varhany se nebudou rozebírat a v případě radikální změny finančních možností farnosti 

k lepšímu, bude možné je opravit, jestliže do té doby nedojde k úplnému rozložení varhan.  

Pokud znáte jiné vhodné řešení, můžete je přednést členům ekonomické rady. Děkuji. 

M. HUZOVÁ – Předvánoční zpověď bude v úterý 19. 12 v 16-17 hodin a po mši svaté. 

– Adventní duchovní obnova pro mládež od 13 let děkanátu Šternberk, která proběhne 15.-17. 12. na faře 

v Libině. Podrobnosti máte na vývěsce nebo si najděte na webu. 

 

http://www.farnosthnojice.cz/


 

 

Byla uzavřena smlouva o zhotovení nových vstupních dveří do našeho kostela s panem Kolářem. Cena je 

92.964,- Kč a budou hotové do 30. 5. 2018. Podařilo se získat dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 

65.074,- Kč. Zbytek 27.890,- Kč je třeba uhradit z našich farních zdrojů. Od jara tohoto roku jsem marně 

usiloval o vybudování přístřešku nad tyto dveře, bez nějž se dveře nemohou instalovat. 


