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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 

 

21.6. 

 

12. neděle v mezidobí 
 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za rodinu Niklovu zvláště za Alžbětu, 

Markétu a Lukáše H6 

ŠTĚPÁNOV  10:30 
Za + Jiřího Spurného, živou a + rodinu š 

17 

PON  ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitby matek v kostele  Otr 

ÚTE    H76 

STŘ 
Slavnost Narození sv. Jana 

Křtitele 

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

rodinu ž 27 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitba růžence v kostele 

M.HUZOVÁ 18:15 Na úmysl dárce H77 

ČTV  
ŠTĚPÁNOV 18:00 Na úmysl dárce H78 

HNOJICE 19:00 Adorace 

PÁT 
Po mši svaté zpověď dětí, které 

půjdou poprvé ke sv. přijímání 

a jejich rodin 
HNOJICE 17:00 Na úmysl dárce H79 

SOB Kněžské svěcení v katedrále ŠTĚPÁNOV 8:00 Na úmysl dárce H80 

NE 

DĚ 

LE 

 

28.6. 

 

13. neděle v mezidobí 
 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 
 

První svaté 

přijímání 

9:00 
Za děti u prvního svatého přijímání, jejich 

rodiče a rodiny 

ŠTĚPÁNOV  10:30 
Za + Jaroslava Brabce, jeho rodiče, živou a 

+ rodinu š71 

ŠTĚPÁNOV – Sbírka na opravy vynesla před týdnem 1.709,-Kč. Děkuji. Také děkuji všem, kdo připravili oltáře 

a pomáhali při průvodu Božího Těla před týdnem.    

- Zveme děti v sobotu a v neděli na Vítání prázdnin se stanováním na farním dvoře. Na programu je stavění stanů, 

farní olympiáda večerní promítání a v neděli odpoledne i táborák pro celou farnost. Všichni jste srdečně zváni. 

Podrobnosti na nástěnce nebo u paní Kotkové. 

-V souvislosti s Vítáním prázdnin je třeba menší brigáda na farním dvoře, která bude v pátek ve 14 hodin. Přijďte. 

Děkuji.   

HNOJICE  – Sbírka na opravy vynesla před týdnem 2.500,-Kč. Děkuji. Také děkuji všem, kdo připravili oltáře a 

pomáhali při průvodu Božího Těla před týdnem.     

-První svaté přijímání bude v neděli 28.6. 

-V pátek po mši svaté zpověď dětí, které půjdou poprvé ke svatému přijímání a jejich rodin. 

-Jáhenské svěcení přijme Petr Janíček z Žerotína v sobotu  11.7. v 9:30 v olomoucké katedrále. 

(Za + Karla Bajera, celou živou a + rodinu ž4 přesunout) 

M. HUZOVÁ- Sbírka na opravy vynesla před týdnem 1.170,-Kč. Děkuji. 

• Můžete si zapisovat úmysly odsloužení mší svatých na příští pololetí. Některé neodsloužené z tohoto pololetí 

jsem převedl na příští pololetí. Piště prosím čitelně a také napište číslo domu toho, kdo úmysl zapsal. 

• Od 15.6. není nutné dodržovat 2 metrový odstup účastníků bohoslužeb. Roušku je potřeba mít v kostele, 

mimo sv. přijímání. 

http://www.farnosthnojice.cz/

