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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 

 

12.1. 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

Končí doba vánoční 

 

Měsíční sbírka na opravy 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za + rodiče Krejčí a + bratra Petra ž121 

ŠTĚPÁNOV 10:30  
Za + Augustína Beneše, rodiče, živou 

rodinu a za duše v očistci  

PON  
M.HUZOVÁ  17:00 Na úmysl dárce sh 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitby matek na faře 

ÚTE     

STŘ  
ŽEROTÍN 17:00 Na úmysl dárce sh 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitba růžence na faře 

ČTV  
ŠTĚPÁNOV 17:00 

Za rodinu Šabatovu, Spurnou a za duše 

v očistci Kr29 

HNOJICE 19:00 adorace 

PÁT  HNOJICE 17:00 
Za živou a + rodinu Capkovu a Roubalovu 

ž28 

SOB  ŠTĚPÁNOV 8:00 Za živou a + rodinu Kalejovu 

NE 

DĚ 

LE 

 

19.1. 

2. NEDĚLE V 

MEZIDOBÍ 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + rodiče a živou rodinu Slimaříkovu a 

Petrovu H2 

ŠTĚPÁNOV 10:30   

ŠTĚPÁNOV – v sobotu v 9  přijďte odstrojit a odstranit vánoční stromky. Děkuji.  

Přehled hospodářských záležitosti (zaokrouhleno) 

2019 -výdaje     1.967.000,-Kč 

+Zrestaurován obraz svatého Augustína za 172.000,-Kč. Ministerstvo kultury přispělo částkou 150.000,-Kč. 

+Vymalována kaple v Březcích za 20.000,-Kč.  

+Po výměně oken v roce 2018, byla dokončena vnější oprava fary a uhrazeno 95% z celkové ceny 1.460.000,-Kč. 

Na jaře se provede kontrola a pak se doplatí zbývajících 5% ceny, tedy asi 70.000,-Kč.  

+Mezi největší výdaje patřily mimo opravy, náklady na energii 52.000,-Kč (za kostel i faru), daně státu 40.000,- 

odvody arcibiskupství 90.000,- sbírky na cizí účely 53.000,- a další. 

příjmy     841.000,- 

nájem     280.000,-  

měsíční sbírky na opravy    60.000,-  

sbírky na cizí účely     53.000,-  

ostatní sbírky      63.000,- 

dary,dotace a ostatní  385.000,- 

V současnosti nemáme žádné dluhy a na farním účtu máme 85.000,-Kč.  

Plánované výdaje v roce 2020.  

Doplatek za novou fasádu fary a nová krytina předsíně- 100.000,-,  

daň z nemovitosti a odvody arcibiskupství asi    120.000,-.  

restaurování obrazu sv. Norberta      25.000,- (+dotace Min. kultury 150.000,-) 

režijní výdaje         60.000,- 

Celkem         305.000,- 

Abychom tento rok zakončili bez dluhů, je třeba mít příjem pro farnost v tomto roce 220.000,-Kč. (+sbírky na cizí 

účely). 

Děkuji všem kdo finančně i brigádnicky během roku pomáhali farnosti. Pán Bůh zaplať. 

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

 

http://www.farnosthnojice.cz/
http://www.farnosthnojice.cz/


HNOJICE  

Přehled hospodářských záležitosti (zaokrouhleno) 

2019 -výdaje      750.000,- 

místnost pod věží  celkem  268.000,- 

 okna      18.500,- 

 osvětlení     18.000,- 

 omítky a elektroinstalace 164.000,- 

 skříně      46.500,- 

 koberec     15.000,- 

 ostatní        6.000,- 

osvětlení kostela-presbytář     32.000,- 

propadlá podlaha v kostele     39.000,- 

Opravy všechny    339.000,- 

soudní výlohy za vymáhání obrazů    21.000,- 

půjčka farnosti Šternberk   220.000,- 

energie          9.000,- 

sbírky na cizí účely      50.000,- 

ostatní (daně, odvody…)   111.000,- 

příjmy      343.000,- 

 nájem z nemovitostí  130.000,- 

 dotace obce Hnojice    60.000,- 

 sbírky všechny  150.000,- (z toho sbírky odeslané na cizí účely 50.000,-) 

 ostatní        3.000,- 

Stav k 31.12.2019    

pokladna  a běžný účet  340.000,- ;   půjčka farnosti Šternberk 220.000,-;     celkem 560.000,-  

 

Děkuji všem kdo finančně i brigádnicky během roku pomáhali farnosti. Pán Bůh zaplať. Zvláštní 

poděkování patří naší obci za dotaci 60.000,-Kč na opravy. 

 

M. HUZOVÁ-  

Přehled hospodářských záležitosti (zaokrouhleno) 

2019 -výdaje       90.000,- 

protlačení vodovodní chráničky na faru  54.000,- 

energie        8.500,- 

sbírky odeslané na cizí účely   12.500,- 

ostatní (daně, odvody…)   15.000,- 

příjmy       87.000,- 

sbírky všechny    57.000,-  ( z toho na cizí účely 12.500,-) 

nájem z pole        7.000,- 

dar firmy Redal    17.000,- 

ostatní        6.000,- 

Stav k 31.12.2019    pokladna  a běžný účet   241.000,- Kč 

 

Děkuji všem kdo finančně i brigádnicky během roku pomáhali farnosti. Pán Bůh zaplať. 

 

-drobná sladká pozornost pro děti, zvláště pro ty, které navštívily betlémy v okolí a dostaly razítka. 

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


