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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 

 

1. 4. 

2018 

SLAVNOST 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

Žehnaní pokrmů 

Sbírka na Kněžský seminář 

v Olomouci 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + Vojtěcha a Boženu Géblovy 

a živou rodinu H6 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za rodinu Houserkovu a Mlýnkovu 

š/n/187/1 

PO 
PONDĚLÍ 

VELIKONOČNÍ 

 

M. HUZOVÁ 

 

HNOJICE 

ŠTĚPÁNOV 

 

8:00 

 

9:15 

10:30 

Za + manžela Františka, dceru, zetě, 

dvoje + rodiče a za duše v očistci 

VnV 

Za děti a mládež ve farnosti 

Za společenství sv. růžence ve far. 

ÚT  M. HUZOVÁ ---  

ST  
ŽEROTÍN 17:00 Za živ. a + rodinu Motáňovu Ž137 

ŠTĚPÁNOV 18:00 MODLITBA RŮŽENCE na faře 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 18:00 Za Václava a Růženu Chmelíčkovy 

HNOJICE 19:00 ADORACE 

PÁ 

První pátek v měsíci 

Návštěva nemocných – 

sv. přijímání a sv. nemocných 

HNOJICE 17:00 Za živou a + rodinu Capkovu Ž28 

SO  
ŠTĚPÁNOV 

BŘEZCE 

11:00 

18:00 

Pohřeb Marie Lukešové (95 let) 

Na úmysl dárce Ben177 

NE 

 

 

8. 4. 

2.NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

 

Neděle Božího 

milosrdenství 

M. HUZOVÁ 7:30 
Na poděkování Pánu Bohu 

s prosbou o další Boží ochranu 

HNOJICE 9:00 Za farnost 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za rodinu Sládkovu Tegelovu, 

Jedelskou, živou a + rodinu Lib171 

ŠTĚPÁNOV – Postní pokladničky farní kostel počet pokl. 10/ 1.376,- Kč, kaple Březce 9/ 2.313,- Kč. 

Děkujeme.  

– Byla zahájena výměna oken na naší faře. Její náročnost vychází z různé velikosti stávajících oken, 

některá jsou velmi stará a novější z 70let min. století. Nová okna budou bílá jako současná, plastová, 

sjednocená velikost pro přízemí a druhá pro první patro. První tři okna se budou montovat již ve středu a 

postupně další, jak se podaří vybourání a zvláště zednické úpravy. Prosím schopné muže o brigádu na 

vybourávání oken. U východu zapište své jméno a telefon a já se dle potřeby s vámi domluvím. Cena za 

výměnu oken je 400.000,- Kč. Fasáda fary se bude dělat v příštím roce. 

HNOJICE – Postní pokladničky-3.725,- Kč. Děkujeme. 

M. HUZOVÁ – Postní pokladničky – počet 4ks, 807,-Kč. Děkujeme. 

– Jménem všech návštěvníků kostela děkuji pěveckému sboru, ministrantům, lektorům, uklízečkám, 

květinářkám a ostatním za vše co vykonali pro důstojný průběh velikonočních obřadů. 

– Národní pochod pro život a rodinu: Praha sobota 7. 4. 2018 pochodprozivot.cz. přihlásit 

– Arcibiskupství olomoucké 1. září 2018 otevírá novou Střední odbornou školu svatého Jana Boska 

v Kroměříži se zaměřením na lesnictví a zemědělství s učebními obory: Lesní mechanizátor, Opravář 

lesních strojů a Zemědělec – farmář. Pro absolventy připravujeme nástavbové studium k získání maturity. 

Škola dává důraz na poctivost, profesionalitu, čestnost, profesní hrdost a spolehlivost. 

O internát a celý výchovný proces se budou starat Salesiáni dona Boska. 

Přihlášku je možno podat do 20. dubna 2018 a to i v případě, že už jste odeslali přihlášky na jiné školy. 

Více informací v letáku.  

– 9. 4. den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti –16. – 22. 4. týden modliteb za 

duchovní povolání 

http://www.farnosthnojice.cz/

