
www.farnosthnojice.cz       BOHOSLUŽBY 2019   www.famoravskahuzova.websnadno.cz 

VE FARNOSTECH ŠTĚPÁNOV, HNOJICE A MORAVSKÁ HUZOVÁ 
Duchovní správa: P. Jan Jašek, fara: Dolní 15/7, 78313 Štěpánov; tel.: 725 392 476; e-mail: fastepanovuo@ado.cz 

DEN LITURGICKÁ OSLAVA MÍSTO ČAS 
MŠE / BOHOSLUŽBA / 

ÚMYSL MŠE SVATÉ 

NE 

 

7. 4. 

2019 

5. NEDĚLE POSTNÍ 

Výroční den 

biskupského svěcení 

Mons. Jana Graubnera 

a Mons. Josefa Hrdličky 

1990 

M. HUZOVÁ 
7:30 

14:00 

Na poděkování Pánu Bohu MH 

Pobožnost křížové cesty 

HNOJICE 
9:00 

14:00 

Za farnost 

Pobožnost křížové cesty 

Velikonoční zpověď14:00-15:00 

ŠTĚPÁNOV 
10:30 

14:00 

Za + Jiřího Spurného, živou a + rodinu 

Š 

Pobožnost křížové cesty 

PO  ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitby matek na faře 

ÚT  M. HUZOVÁ 18:00 

Za živou a + rodinu Vaňharovu, 

Havlíčkovu, Plškovu, za dar víry 

pro děti a vnoučata DP 

ST  
ŽEROTÍN 17:00 

Za + manžela Vladimíra 

a za živou rodinu Ž137 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitba růžence na faře 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 18:00 

Za + Marii Freyovu, živou a + rodinu 

a za duše v očistci Š186 

HNOJICE 19:00 adorace 

PÁ  HNOJICE 17:00 Za těžce nemocnou švagrovou (Bílková) 

SO  BŘEZCE 18:00 
Za živou a + rodinu Kráčmarovu 

a Dokoupilovu Ben182 

NE 

 

14. 4. 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

Průvod s ratolestmi –

začátek před kostelem 

 

Pravidelná měsíční sbírka 

na opravy 

M. HUZOVÁ 
7:30 

14:00 

Za farnost 

Pobožnost křížové cesty 

HNOJICE 
9:00 

14:00 

Za + rodiče, manželku a + rodinu H136 

Pobožnost křížové cesty 

 

ŠTĚPÁNOV 

10:30 

 

 

14:00 

 

 

Za + dobrodince naší farnosti, kteří 

v minulosti darovali pole k zajištění 

života farnosti 

Pobožnost křížové cesty 

Velikonoční zpověď14:00-15:00 

Na farním dvoře pro děti příprava 

na svatý týden 

ŠTĚPÁNOV – Velikonoční zpověď bude u nás v neděli 14. 4. bude zpovídat 14:00-15:00 P. Jiří 

Sedláček. Já zpovídám pravidelně každý čtvrtek před mší svatou. 

Děkujeme dárci za dar 10.000,- Kč na opravu fary. 

HNOJICE – Obec Hnojice nám schválila dotaci na opravy v tomto roce ve výši 60.000,- Kč. Velice 

děkujeme. Budou využity na vnitřní opravy v kostele, na elektroinstalaci a omítky v místnosti pod věží a 

také na opravu propadlé dlažby v kostele. Rozpočet na opravy je téměř 150.000,- Kč. Ještě jednou děkuji 

mužům, kteří odstranili opadající omítku, ušetřilo se 30.000,- Kč. 

M. HUZOVÁ – prosíme o dary na květinovou velikonoční výzdobu našeho kostela. Pokladnička je 

vzadu v kostele. Děkujeme. 

– Naši biskupové zvou mládež na arcidiecézní setkání mládeže od 14 ti let, které začíná v pátek 12. 4. 

Hlavní program v sobotu 13. 4. 2019 v Přerově. Podrobnosti máte na nástěnce a také na webu. Je potřeba 

se přihlásit. www.mladez.ado.cz.  

– V sobotu 27. dubna 2019 se uskuteční v Praze národní pochod pro život a rodinu.  Tuto akci je možné 

pojmout jako farní pouť, zvláště pro rodiny s dětmi. Pokud se přihlásíte co nejdříve na 

http://www.farnosthnojice.cz/
http://www.mladez.ado.cz/


http://pochodprozivot.cz (přednostní kontrola, oběd, doprava), velmi nám tím pomůžete s přípravou 

celého setkání. Domlouváme také zvláštní vlaky z Moravy a autobusy z Vysočiny a západních Čech. 

Pokud nemůžete přijet, budeme rádi, když o Národním pochodu pro život a rodinu dáte vědět dál. 


