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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 

 

4. 11. 

2018 

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 

PO  ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitby matek a sv. přijímání 

ÚT  M. HUZOVÁ 17:00 
Za + rodiče, sourozence 

a celou + rodinu  Š15/7 

ST  

ŽEROTÍN 17:00 
Za + Františka Škodu, 

živou a + rodinu Ž30 

ŠTĚPÁNOV 17:00 
Modlitba růžence v kostele 

a sv. přijímání 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 17:00 

Za živou a + rodinu Mazuchovu, 

+ manžela a rodinu Pospíšilovu 

HNOJICE 19:00 Adorace 

PÁ 
Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky 
HNOJICE 17:00 

Za společenství živého růžence 

v Hnojicích H2 

SO  BŘEZCE 17:00 Na úmysl dárce Ben177 

NE 

 

11. 11. 

32. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

Měsíční sbírka na opravy 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + Milušku Andrýskovu a + rodiče 

H136 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + rodiče Krylovy, + manžela, 

živou rodinu a za duše v očistci 

ŠTĚPÁNOV – 

HNOJICE – začala oprava omítky spodní části věže kostela. Při odstraňování staré cementové omítky 

byla zjištěna mimořádná vlhkost zdiva. Pro lepší vysychání kamenného zdiva bude provedeno pouze 

vyspárování a na cihelné části se nanese tenká vrstvy sanační omítky. V místnosti pod věží se také 

odstraní omítka a v příštím roce se omítne sanační maltou. Bude také provedena výměna obou dveří za 

zčásti prosklené, aby bylo v místnosti denní světlo. 

M. HUZOVÁ – oprava podia u varhan přišla na 6.500,-. 2.000,-jste věnovali do pokladničky a zbytek byl 

uhrazen z darů společenství živého růžence. Děkuji. 

– Ještě dnes (4. 11.), můžete navrhnout kandidáty do nové pastorační rady farnosti. Kandidát musí být 

člen farnosti ve stáří 18 let a starší. Navrhovat mohou farníci ve věku 15 let a více. 

Pro návrhy kandidátů je připravena u východu krabička. Volební komise pak posoudí, zda navržení 

kandidáti splňují stanovy ke zvolení a zda mají zájem být zvoleni do PR.  

V neděli 11. 11. budou kandidáti představeni farnosti a 25. 11. v neděli po bohoslužbě budou volby. 

2. 12. bude farnost seznámena s novou pastorační radou. 

– Můžete si zakoupit stolní katolické kalendáře našeho děkanátu na rok 2019, za 60,-Kč. 

– Dne 11. listopadu si celá Evropa připomene konec první světové války, resp. den, kdy v roce 1918 na 

všech frontách této války vstoupilo v platnost příměří. Tato událost bude vzpomenuta tím, že v neděli 

11. listopadu 2018 v době od 13:30 hodin budou znít po dobu několika minut kostelní zvony jako připo-

mínka konce této světové války a symbolické uctění památky padlých v první světové válce. 

http://www.farnosthnojice.cz/

