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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 

 

14. 1. 

2018 

2. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

Měsíční sbírka na opravy 

M. HUZOVÁ 7:30 Za + Karla Kráčmara a celou + rodinu 

HNOJICE 9:00 Za farnost 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za Augustína Beneše, rodiče, živou 

rodinu a za duše v očistci 

PO  ŠTĚPÁNOV 17:00 

MODLITBY MATEK na faře 

s děkanátní pastorační asistentkou, 

téma: „svatí manželé“ 

ÚT  M. HUZOVÁ 17:00 Za + rodiče Vranovy MH39 

ST  
ŽEROTÍN 17:00 

Za živou a + rodinu Motáňovu 

Ž137 

ŠTĚPÁNOV 17:00 MODLITBA RŮŽENCE na faře 

ČT 

Památka Panny Marie, 

Matky jednoty křesťanů – 

týden modliteb 

za jednotu křesťanů 

ŠTĚPÁNOV 17:00 
Za + Jaroslava Mazucha, 

živou a + rodinu 

HNOJICE 19:00 ADORACE 

PÁ  HNOJICE 17:00  

SO  BŘEZCE 17:00 
Za + rodiče z obou stran 

a za duše v očistci Ben182 

NE 

 

21. 1. 

3. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za manžela, živou a + rodinu Ž4 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za živou a + rodinu Capkovu, 

Roubalovu, Vošahlíkovu a Jugovu Š606 

ŠTĚPÁNOV – Při vánočním koncertě se v kostele na Tři krále vybralo 3.389,- Kč, které budou použity 

na opravu kamenného kříže před kostelem. Děkujeme. 

– Děkuji také za včerejší brigádu při odstraňování vánočních stromků z kostela. 

– V tomto roce by bylo dobré vyměnit okna na faře a obnovit fasádu. Pamatuje si někdo, kdy byla fasáda 

naposled opravována? Dále je třeba dokončit opravu kamenného kříže před kostelem. Jednám o 

odkoupení menšího pozemku obce, který se záhadně nachází v areálu farní zahrady (80.000,-Kč). Během 

oprav bude třeba vedle finanční pomoci, také pomoc brigádnická. 

HNOJICE – 

M. HUZOVÁ – V tomto roce je v plánu výměna hlavních dveří do kostela (dotace 65.000,- Kč, farnost 

28.000,- Kč). Pro faru je připravena projektová dokumentace pro přívod vody z obecního vodovodu a pro 

kanalizaci. Oboje chci uskutečnit v tomto roce (odhad 50.000,- Kč). Farnost má na účtu 230.000,- Kč.  

K 30. červnu končí pronájem fary, který se nebude prodlužovat. Fara bude po mnoha letech volná a je 

třeba zvážit co s farou dále.  

– Farnost Šternberk vás zve na Hromniční pouť matek, která se koná v sobotu 3. února ve farním kostele 

Zvěstování Panny Marie. Podrobnosti máte na webu i na vývěsce. 

– mládež děkanátu je zvána na mládežnický pátek, který se koná 19. 1. 2018 na faře v Litovli. 

*„Prosme za voliče, aby zodpovědně hledali vhodné kandidáty schopné přijímat od 

Boha povolání k vládě.  

*Prosme i za ty, kteří budou zvoleni, aby svůj úřad chápali jako službu lidem a ve-

řejnému dobru a aby věděli, že se budou za svou službu zodpovídat nejen voličům 

a před dějinami, ale i před Bohem.“ 

http://www.farnosthnojice.cz/

