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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 

 

5.1. 

2. NEDĚLE PO 

NAROZENÍ PÁNĚ 

M.HUZOVÁ 7:30 Za + rodinu Kráčmarovu MH42 

HNOJICE 9:00 Za farnost 

ŠTĚPÁNOV 10:30  
Za + manžela, rodiče a za duše v očistci a 

za živou rodinu Mazuchovu 

PON 

Slavnost Zjevení Páně 

Tří králů  

Doporučený svátek 

Svěcení vody, křídy a kadidla 

M.HUZOVÁ  16:00 
Za Boženu Uhříkovu a Ludmilu Čoukovu 

MH44 

HNOJICE 

ŠTĚPÁNOV 

17:00 

18:00 
Na úmysl dárce SH 

Na úmysl dárce SH 

ÚTE     

STŘ  
ŽEROTÍN 17:00 Za rodinu Sládkovu a Bajerovu ž78 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitba růžence na faře 

ČTV  
ŠTĚPÁNOV 17:00 Za + Jiřího Rychlého a jeho otce š 205 

HNOJICE 19:00 adorace 

PÁT  HNOJICE 17:00 Na poděkování Pánu Bohu za dar života H2 

SOB  ŠTĚPÁNOV 8:00 Za + rodiče a za živou a + rodinu š15 

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  

HNOJICE-  

Vstoupili jsme do nového roku a ohlédněme se zpět.  

V roce 2019 byly v naší farnosti pokřtěny dvě děti, svatba byla jedna a pohřby čtyři. Každou neděli, pátek a 

svátek je zde sloužena mše svatá, ve středu v kapli v Žerotíně.  

Každý čtvrtek a na první pátek zde bývá adorace Nejsvětější svátosti.  

První svaté přijímání přijaly  dětí.  

Děti na prvním stupni mají možnost ve škole v Žerotíně navštěvovat hodiny výuky náboženství a na druhém 

stupni ve Šternberku. V neděli, mají malé děti katechezi v kostele pod věží.  

 Biblické hodiny vede P.Jiří Kvapil a maminky se setkávají ke společné modlitbě za své děti. 

Děkuji všem farníkům, kteří  pravidelně vykonávali určitou službu, pro společný život farnosti. Děkuji 

pěveckému sboru, varhaníkům, uklízečkám, lektorům a lektorkám, ministrantům, členům pastorační rady, paní 

Slimaříkové, která vede katecheze malých dětí při nedělní mši svaté a v hodinách náboženství. Paní Škodové 

děkujeme za péči o kapli v Žerotíně. 

Také děkuji za pomoc při jednorázových akcí, při  prvním svatém přijímání, pouti, vánočních a 

velikonočních svátcích a také při brigádnických pracích na opravách kostela. 

Děkuji všem, kteří se snažíte poctivě žít křesťanským  životem a vydáváte tak svědectví co to je víra v 

Boha. Všem upřímné Pán Bůh zaplať. 

Hospodářské záležitosti probereme příště. 

 

 

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

http://www.farnosthnojice.cz/
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