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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 

 

10.11. 

32. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

Pravidelná měsíční sbírka 

na opravy-děkujeme 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + Milušku Andrýskovu, + rodiče a 

rodinu H136 

ŠTĚPÁNOV 

10:30 

 

 

14:30 

 

 

Za + manžela, rodiče Krylovy, živou a + 

rodinu a za duše v očistci š 422 

 

Zvu vás na faru na promítání fotografií 

z pouti do Lurd s komentářem poutnice 

MUDr. Anny Freyové.  Kafé na faře je, 

buchtu můžete přinést. Jste srdečně 

vítáni. 

PON Památka sv. Martina, biskupa 

M.HUZOVÁ  17:00 Na úmysl dárce H 3610 

ŠTĚPÁNOV 17:00 
Modlitby matek na faře a následně 

také poslech jednoho kázání biskupa 

Hloucha 

ÚTE     

STŘ 
Památka sv. Anežky České, 

panny 

ŽEROTÍN 17:00 
Za + manžela, rodiče Johanesovy, živou a + 

rodinu ž 27 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitba růžence na faře  

ČTV  
ŠTĚPÁNOV 17:00 Na úmysl dárce š 186 

HNOJICE 19:00 Adorace 

PÁT  HNOJICE 17:00 
Za živou a + rodinu Janíčkovu a na daný 

dobrý úmysl H27 

SOB  ŠTĚPÁNOV 8:00 
Za + Annu Vidrmanovu, živou a + rodinu  a 

za duše v očistci  š 186 

NE 

DĚ 

LE 

 

17.11. 

33. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

Sbírka na Charitu-

děkujeme 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + Marii Motáňovu, manžela, duše 

v očistci a živou rodinu  

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za živou a + rodinu Kotkovu a Balátovu  

š 26A 

ŠTĚPÁNOV-  

HNOJICE-  

M. HUZOVÁ-  

- List ke sbírce na Charitu 

-Časopis Duha, vydal opět hezký kalendář na každý den doby adventní až do vánoc pro děti. Tentokrát je o vzniku 

České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Děti si každý den přečtou část příběhu, vystřihnou postavičku a nalepí. 

Je to hezký adventní dárek např. od babičky nebo dědečka. Je třeba, aby se zájemci o tento kalendář přihlásili 

ještě dnes, aby došel včas. Jestliže objednáme nad 20 ks bude cena jen 50 Kč. Objednací list je u východu z kos-

tela, případně mi pošlete sms. 

-Ze Studénky, kde letos slavili 120. výročí narození svého rodáka Františka kardinála Tomáška, se do Olomouce 

přesouvá panelová výstava věnovaná jeho životu. V katedrále sv. Václava bude k vidění od 6. listopadu 2019 

mimo jiné jako součást letošní připomínky 30 let od pádu komunismu a kanonizace sv. Anežky České. V 16:00 

mše v katedrále, 16:50 zahájení výstavy, 17:30 přednáška doc. Jitky Jonové na arcibiskupství „ To byl František, 

kardinál Tomášek!“ 

-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. 
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