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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 

 

13. 1. 

2019 

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 

PO  ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitby matek na faře 

ÚT  M. HUZOVÁ 17:00 
Za + Marii Mudříkovu, její + sestru, 

kamarádku a rodinu    Lhota u M. 

ST  

M. HUZOVÁ 

ŽEROTÍN 

14:00 

17:00 

Pohřeb Marie Richterové 

H533 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitba růžence na faře 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 17:00 H534 

HNOJICE 19:00 adorace 

PÁ 

Památka Panny Marie, 

Matky jednoty křesťanů 

Týden modliteb 

za jednotu křesťanů 

HNOJICE 17:00 

Za + Ludmilu Petrovu, 

živou a + rodinu 

H82 

SO  BŘEZCE 17:00 Za živou a + rodinu Opluštilovu Bř 723 

NE 

 

20. 1. 

2. neděle v mezidobí 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za Karla Bajera, živou a + rodinu 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za malé a nenarozené děti 

a za duše v očistci Š186 

ŠTĚPÁNOV – V tomto roce nás čeká velká oprava fasády naší fary a klempířské práce. Omítka je téměř 

z polovice opadaná a dochází již k narušení zdiva. Proto je tato oprava neodkladná. Nikde v kronice není 

zápis, kdy stará fasáda naší fary byla provedena. Hádám někdy po první světové válce. Ve výběrovém 

řízení byla vybrána firma z jižní Moravy a cena za opravu bude zhruba 1.5 mil. Na účtu máme asi 

1.1 mil., tedy je potřeba během roku zajistit zbývající částku 400.000,- Kč. 

– Ministerstvo zemědělství v tomto roce nabízí možnost získat dotace na opravu hřbitovní zdi. Jestliže se 

tato dotace podaří získat, tak opravíme alespoň její část. 

– V jednání je dotace na opravu obrazů na bočních oltářích. 

– Po mši svaté v neděli 20. 1. bude v kostele setkání rodičů dětí, které se připravují na sv. přijímání. 

– V sobotu o deváté přijďte na brigádu odstrojování vánočních stromečků. Děkuji. 

Březce – finanční hospodaření za rok 2018. 

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 brigádně nebo to raději zaplatíte? 

M. HUZOVÁ – v pátek v 18 hodin na faře ve Štěpánově schůze nové pastorační rady.  

– Můžete si opět zapisovat mše svaté na příští pololetí.  
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