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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 
DĚ 
LE 

 
1.9. 

22. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

M.HUZOVÁ 7:30 
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o 

další Boží ochranu MH 

HNOJICE 9:00 
Za Boží požehnání a ochranu našich dětí 

a mládeže v novém školním roce 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za rodiče Hrabalovy, živou a + rodinu Š 

17 

PON   18:00 Modlitby matek v kostele 

ÚTE     

STŘ  

ŽEROTÍN 17:00 Za společenství živého růžence v Žerotíně 

M.HUZOVÁ 18:00 H 1737 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitba růžence v kostele  

ČTV  
ŠTĚPÁNOV 18:00 H 1738 

HNOJICE   

PÁT 
Prví pátek v měsíci, dopoledne 

navštívím naše věřící, kteří 
nemohou do kostela 

HNOJICE 17:00 
Za + manžela Martina Sekerku, dva bratry, 

zetě, dvoje + rodiče a celou živou a + 
rodinu VnV 

SOB  ŠTĚPÁNOV 8:00 Na úmysl dárce Ben 177 

NE 
DĚ 
LE 

 
8.9. 

23. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za + rodiče,+  manžela a rodinu H 136 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za Jaroslava Sládka, rodinu Tegelovu a 

Jedelskou Lib 171 

ŠTĚPÁNOV- Dne 14.9.2019 hodlají uzavřít sňatek v našem kostele Zdeněk Nožka a Jana Hronová, oba 
bydlištěm Olomouc, Velkomoravská. Jestliže máte námitky proti uzavření tohoto manželství, tak mi to oznamte.  

- Připomínám rodičům, aby nezapomněli v novém školním roce  na vyučování náboženství pro své děti. Pro malý 
počet dětí ve třetí třídě, bude tentokrát příprava na svaté přijímání až v příštím roce.  
Výuka náboženství na ZŠ Štěpánov ve školním roce 2019/2020 

bude: 1.- 2. ročník ve čtvrtek 12,20 - 13,05 hod. (6. vyučovací hodina) Eva Niklová 
            3.- 5. ročník ve čtvrtek 13,10 - 13,55 hod. (7. vyučovací hodina) Eva Niklová 

            6.- 9. ročník v pondělí 13,40 - 14,25 hod. fara P.Jan Jašek 
HNOJICE – - Připomínám rodičům, aby nezapomněli v novém školním roce  na vyučování náboženství pro své 
děti. 

M. HUZOVÁ- Výuka náboženství na ZŠ Štěpánov ve školním roce 2019/2020 
bude: 1.- 2. ročník ve čtvrtek 12,20 - 13,05 hod. (6. vyučovací hodina) Eva Niklová 

            3.- 5. ročník ve čtvrtek 13,10 - 13,55 hod. (7. vyučovací hodina) Eva Niklová 
            6.- 9. ročník v pondělí 13,40 - 14,25 hod. fara P.Jan Jašek 
 

- Zveme vás na pouť na svatý Hostýn v sobotu 21. září. Pojede zvláštní autobus až k bazilice. U východu se mů-
žete zapsat. 

-Charita ČR organizuje petici za záchranu domácí zdravotní péče, Doma je doma. V ní žádá, aby se politici zasa-
dili o záchranu domácí péče, zajištěním dostačeného financování. Všichni víme, jestliže je to možné, je lépe se 
léčit doma. Podpořme tuto petici svým podpisem a čitelnou adresou. Děkuji. Podrobnosti máte na nástěnce. Petici 

podporuje i náš arcibiskup Jan Graubner. 
- Byl vydán nový stolní kalendáře našeho děkanátu na rok 2020. Někteří jej dostali nebo dostanou jako drobnou 

pozornost farnosti za službu. Ostatní si jej můžete zakoupit za 60 Kč. 
-požehnání dětem do nového školního roku-žehnání školních aktovek a batohů 
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