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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 

 

15.12. 

3. neděle adventní 

 

Pravidelná měsíční sbírka 

na opravy. 

Děkujeme 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 
9:00 

14:00 

Za + Milušku Andrýskovu, + rodiče, 

živou a + rodinu H 136 

Předvánoční zpověď 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za Radka, Mirka a Pavlu Kovářovy, 

Pavla Wainlicha, + maminku a tatínka 

PON  
M.HUZOVÁ  17:00 

Za + Jana Trna, rodiče Trnovy a 

Řiháčkovy a za duše v očistci VnV 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitby matek na faře 

ÚTE     

STŘ  
ŽEROTÍN 17:00 

Za + sourozence ž 78 

16:30 zpověď 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitba růžence na faře  

ČTV  
ŠTĚPÁNOV 17:00 

Za + Trudu Dočkalovu, živou a + rodinu a 

za duše v očistci š 186 

HNOJICE 19:00 ADORACE 

PÁT  HNOJICE 17:00 Za + rodiče a rodinu  Švancerovu  

SOB  ŠTĚPÁNOV 8:00 
Na poděkování Bohu za 66 let života, za 

živou a + rodinu 

NE 

DĚ 

LE 

 

22.12. 

4. neděle adventní 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za syna Vojtěcha a živou a + rodinu ž 4 

ŠTĚPÁNOV 

10:30 

 

14:00-

15:30  

Za živou a + rodinu Bitalovu a Chudou  

Lib 

 

předvánoční zpověď-P.Jiří Sedláček 

ŠTĚPÁNOV- Zdobení stromků sobota 21.12. v 8:45 

HNOJICE-při hlasování ve věci zda půjčit na dva roky farnosti Šternberk 200.000,-Kč z našich úspor, všichni 

hlasující půjčku podpořili. Smlouvu jsem podepsala a peníze zaslal. Farnost Šternberk vám velice děkuje.  

-o vánocích na štědrý večer, bude mše svatá v 22:00 hodin a bude ji sloužit P.Pavel Uhřík. 

M. HUZOVÁ- předvánoční zpověď bude v našem kostele v pondělí 23.12.  

-V pátek 20.12. bude mládež děkanátu společně slavit (před)vánoční večeři, která začne mší svatou v 

18:00 hodin v kostele v Medlově, potom se přesuneme na medlovskou faru.  

Kromě již zmiňované mše bude na programu setkání ve vánočním duchu, společná večeře, vánoční hry, nadílka a 

také promítání filmu s vánoční tematikou. S sebou vánoční občerstvení a malý dáreček. Podrobnosti na nástěnce 

nebo na internetu. 

-Na štědrý den bude mše svatá vánoční ve Štěpánově v 15 hodin zvláště pro děti a v noci v 22:00 hodin. 

V Hnojicích také v 22:00 hodin. V M Huzové večer mše svatá nebude. 

-Můžete si zapisovat, za koho chcete odsloužit mši svatou na leden až červen příštího roku. 

 

Prosby do přímluv 3. neděle adventní – 15. 12. 2019 

+Prosme za ty, kdo při nedávném zemětřesení v Albánii přišli o život, zdraví, domov nebo majetek, aby dobrý 

Bůh zemřelé přijal do své náruče a přeživším dal sílu nepropadnout zoufalství. 

+Prosme za věčnou spásu obětí střelby v Ostravě a za všechny, které tato tragédie zasáhla, zvláště za pozůstalé a 

za personál nemocnice, aby se všem dostalo potřebné pomoci a podpory a aby našli sílu k dalšímu životu. 

+Prosme za ty, kdo v sobě nosí zlé myšlenky nenávisti, zášti nebo pomsty, aby upustili od násilí a našli cestu ke 

smíru a pokoji. 
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