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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 

 

6. 1. 

2019 

Slavnost 

ZJEVENÍ PÁNĚ 

(TŘÍ KRÁLŮ) 

Žehnání vody, 

kadidla a křídy 

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

HNOJICE 9:00 Za farnost 

ŠTĚPÁNOV 10:30 

Za dobrodince, 

kteří v minulosti darovali farnosti 

své pozemky k trvalému 

finančnímu zabezpečení farnosti 

PO  ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitby matek na faře 

ÚT  M. HUZOVÁ 17:00 H532 

ST  
ŽEROTÍN 17:00 H531 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitba růžence na faře 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 17:00 H530 

HNOJICE 19:00 adorace 

PÁ  HNOJICE 17:00 

Na poděkování Bohu 

za 25 let společného života 

a za další Boží požehnání H2 

SO  BŘEZCE 17:00 Za+ rodiče a živou rodinu Ben 177 

NE 

 

13. 1. 

Svátek KŘTU PÁNĚ 

 

Měsíční sbírka na opravy 

Konec doby vánoční 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + Vojtěcha a Boženu Géblovy, 

živou a + rodinu  

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za celou živou a + rodinu Kotkovu   

Š26a 

ŠTĚPÁNOV – 

HNOJICE – 

– Je v plánu oprava vnitřní omítky pod věží. Stavebníci doporučují, abychom si brigádně osekali starou 

vlhkou omítku, a tím ušetříme asi 30.000,- Kč. Jste ochotni to udělat, nebo to raději zaplatíte? 

M. HUZOVÁ – 

– Můžete si opět zapisovat mše svaté na příští pololetí.  

– V pátek 11. 1. proběhne další mládežnický pátek, tentokrát v Litovli. Akce začne mší svatou v 18:00 

hodin v kostele sv. Marka, potom se přesuneme na faru. Podrobnosti má mládež na nástěnce. 

– Děkuji všem farníkům za celoroční jakoukoliv pomoc ve farnosti. Většina z vás se nějak zapojuje. 

Děkuji za úklid, výzdobu, zpěv, varhanní doprovod, službu lektorskou, modlitební, ministrantskou, 

kostelnickou, technickou, organizační. Děkuji mladým maminkám za vedení katecheze pro malé děti při 

nedělní mši svaté a všechny aktivity v kostele a na faře. Děkuji zvláště za pomoc při výměně oken na celé 

faře. Děkuji za finanční dary farnosti, bez nichž by farnost nemohla být.  

Zvláště děkuji všem za snahu o život z víry a vytváření zdravého křesťanského společenství. 

– Finanční hospodaření za rok 2018. 
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