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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 

 

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 

PON  
M.HUZOVÁ  17:00 

Za živou a + rodinu Janíčkovu a Pavlovu 

St124 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitby matek na faře 

ÚTE     

STŘ  
ŽEROTÍN 17:00 

Za + Josefa Pavelku, rodiče a sourozence 

ž3 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitba růžence na faře  

ČTV  
ŠTĚPÁNOV 17:00 Za + otce a za duše v očistci Ben 177 

HNOJICE 19:00 Adorace 

PÁT  HNOJICE 17:00 
Za společenství živého růžence v Hnojicích 

H2 

SOB  ŠTĚPÁNOV 8:00 
Za + Helenu Sendlerovu, živou a + rodinu a 

za duše v očistci š 186 

NE 

DĚ 

LE 

 

24.11. 

Slavnost Ježíše Krista 

Krále 

Obnova zasvěcení lidstva 

 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za Karla Bajera, živou a + rodinu ž4 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + rodiče Novákovy, živou a + rodinu a 

za duše v očistci š 422 

ŠTĚPÁNOV- Sbírka na opravy vynesla 4.581,-Kč a jeden dárce věnoval 10.000.-Kč. Děkujeme. 

-Oprava fasády fary je ukončena až na malé opravy a dodělávky, které budou provedeny na jaře 2020. Uhrazeno 

bylo i s vícepracemi 1.418.000,-Kč. K celé úhradě bylo ještě  potřeba zapůjčit 200.000,-Kč. Jarní práce v roce 

2020 a doplacení zadržovací částky nás přijdou na 100.000,-Kč.  

    Dle obvyklých ročních příjmů farnosti, kde dominuje nájem  pozemků a naše měsíční sbírky, lze předpokládat, 

že do konce roku 2020 bude vše uhrazeno a budeme i bez dluhů.       

    Bohu díky, že je oprava fasády i výměna oken (2018-500.000,-Kč) dokončena. Děkuji za brigádnickou i 

finanční pomoc při opravách. Pán Bůh zaplať. 

HNOJICE- Sbírka na opravy vynesla 2.510,-Kč. Děkujeme. 

M. HUZOVÁ- Sbírka na opravy vynesla 1.300,-Kč. Z darů růžencového bratrstva 2.996,-Kč. Děkujeme.  

Na faru bylo protlačeno pod silnicí vedení obecního vodovodu. To nás přijde asi na 30.000,-Kč. Roční revize 

plynu na faře stála 2.700,-. V současnosti jsou na faře ubytováni zedníci, kteří zaplatí nájem a také za spotřebova-

nou energii. 

-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 je k vidění od 6. listopadu 2019 mimo 

jiné jako součást letošní připomínky 30 let od pádu komunismu a kanonizace sv. Anežky České.  
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