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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 

 

28. 10. 

2018 

Slavnost 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ 

KOSTELA 

a poděkování Bohu 

za letošní úrodu 

 

(30. neděle v mezidobí) 

M. HUZOVÁ 7:30 
Za + Marii Kráčmarovu 

a celou + rodinu 

HNOJICE 

ŽEROTÍN 

 

9:00 

 

14:00 

 

Za farnost 

 

HŘBITOV BOHOSLUŽBA 

ZA ZEMŘELÉ 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za rodinu Dočkalovu, Zbořilovu, 

Nekvapilovu a za duše v očistci 

PO  ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitby matek a sv. přijímání 

ÚT  BŘEZCE 17:00 

Za + Josefa Hladiše, živou a + rodinu 

Božkovu a Hladišovu Bř759 – 

adorace 

ST  
ŽEROTÍN 17:00 Za + Josefa Vránu a rodinu – adorace 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitba růžence v kostele 

ČT 

Slavnost Všech svatých 

Doporučuje se účast na mši 

svaté 

HNOJICE 17:00 Na úmysl svatého otce 

ŠTĚPÁNOV 18:00 

Za všechny zemřelé v naší farnosti 

v uplynulém roce, za jejich přijetí 

do Božího království 

PÁ 

Vzpomínka na všechny 

věrné zemřelé 

 

První pátek v měsíci 

 

Dopoledne navštívím 

nemocné, kteří nemohou 

přijít do kostela 

HNOJICE 

 

 

M. HUZOVÁ 

 

 

ŠTĚPÁNOV 

 

 

17:00 

 

 

18:00 

 

 

19:00 

 

 

Za + farníky a kněze, působící v naší 

farnosti H2 

 

Za + Jaroslava Malého a dvoje rodiče 

MH39 

 

Za všechny věrné zemřelé 

Na závěr mše pobožnost za zemřelé – 

zapálíme svíce a přeneseme na hroby 

našich blízkých 

SO  BŘEZCE 17:00 
Za všechny věrné zemřelé z Březců 

a Benátek 

NE 

 

4. 11. 

31. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

SBÍRKA NA CHARITU 

(list ke sbírce) 

M. HUZOVÁ 
7:30 

14:00 

Za farnost 

HŘBITOV BOHOSLUŽBA 

ZA ZEMŘELÉ 

HNOJICE 

 

9:00 

 

14:30 

 

Za + Marii Motáňovu, manžela, živou 

rodinu a za duše v očistci  

HŘBITOV BOHOSLUŽBA 

ZA ZEMŘELÉ 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za živou a + rodinu Kořenkovu 

a Putnovu  Kr212 

ŠTĚPÁNOV – sbírka na misie vynesla před týdnem ve farním kostele 4.644,- Kč a v kapli v Březcích 

3.760,- Kč. Děkujeme. 

HNOJICE – sbírka na misie vynesla před týdnem 5.710,- Kč. Děkujeme. 

– Pobožnost za zemřelé bude v neděli 4. 11. v 14:30 na hřbitově. 

M. HUZOVÁ – sbírka na misie vynesla před týdnem 801,- Kč. Děkujeme. 

– Pobožnost za zemřelé bude v neděli 4. 11. v 14:00 na hřbitově. 

– ve dnech od 25. října do 8 listopadu je možno získat po splnění tří podmínek, zpověď, svaté přijímání, 

http://www.farnosthnojice.cz/


modlitba na úmysl svatého otce, denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, 

navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 

 

– Volby do pastorační rady – navrhněte kandidáty, do neděle 4. 11. 2018 

 

Proto přistoupíme k vytvoření  

nových rad farnosti, dle stanov arcibiskupa, které si můžete přečíst na stránkách arcibiskupství 

http://www.ado.cz/obsah/dokumenty-ke-stazeni  nebo na požádání u mne. Volit může každý člen farnosti 

ve věku 15 let a starší, zvolen může být člen farnosti 18 let a starší. Jmenuji volební komisi ve složení:  

farnost Štěpánov – Kotková Kateřina, Bitalová , Malaska Antonín 

farnost Hnojice – Slimaříková Marie, Kryl Vojtěch 

farnost Moravská Huzová – Vrbová Eva 

Každý člen farnosti ve věku 15 let a starší může písemně navrhnout kandidáta do pastorační rady. K tomu 

je připravena u východu krabička, kam lístek vhodíte do neděle 4. 11. včetně. Komise zváží, zda navržení 

kandidáti splňují stanovy ke zvolení, budou představeni a bude vyhlášen den voleb. 

 

http://www.ado.cz/obsah/dokumenty-ke-stazeni

