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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 

 

30.8. 

22. neděle v mezidobí 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za rodinu Janíčkovu a Elnerovu ž67 

ŠTĚPÁNOV  10:30 Za + Drahomíru Dokoupilovu 

PON    H 10 

ÚTE    H 11 

STŘ  

ŽEROTÍN 17:00 Za farnost Adorace 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitba růžence v kostele 

M.HUZOVÁ 18:15 H 12 Adorace 

ČTV  
ŠTĚPÁNOV 18:00 Na úmysl dárce Kr. Adorace 

HNOJICE   

PÁT 
První pátek v měsíci 

Dopoledne navštívím věřící, 

kteří nemohou do kostela 
HNOJICE 17:00 

Za děti a studenty, za Boží požehnání pro 

celý školní rok 

Adorace 

SOB  ŠTĚPÁNOV 8:00 
Za + Vojtěcha Opíchala, živou a + rodinu a 

za duše v očistci š 186 

NE 

DĚ 

LE 

 

6.9. 

23. neděle v mezidobí 

M.HUZOVÁ 7:30 Na poděkování Pánu Bohu MH 42 

HNOJICE 9:00 
Za Annu a Jaromíra Lichtenštejnovy, živou 

a + rodinu H6 

ŠTĚPÁNOV  10:30 
Za + rodiče Hrabalovy, živou a + rodinu š 

17 

ŠTĚPÁNOV –Vyučování náboženství bude učit ve škole katechetka paní Eva Niklová od druhého týdne v září. V 

první skupině budou děti z 1. a 2. třídy, budou mít náboženství v pátek. Ve druhé skupině děti z 4.-6, třídy, budou 

mít náboženství ve čtvrtek.  

Na faře budu učit já vždy v pondělí, nejprve děti z 3.třídy i starší, které se budou připravovat na první svaté 

přijímání. Ve druhé skupině budou děti z 7.-9.třídy. Vyučování pro tyto dvě skupiny bude zahájeno po 13.září.  

Jestliže děti nemohou navštěvovat hodiny náboženství, je třeba, aby se rodiče o náboženskou výchovu a 

vzdělání postarali jinak. 

-Ministerstvo kultury schválilo dotaci na obnovu movité kulturní památky-oltářního  obrazu sv. Norberta částku 

150.000,-Kč. Zbývající částku asi 25.000,- budeme hradit z našich darů. Obnova má být dokončena do konce 

tohoto roku. 

HNOJICE  –  Obec Hnojice schválila dotaci 60.000,-Kč pro farnost na obnovu chodníku kolem věže kostela a 

vybudování odvlhčovacího kanálu. Děkujeme. Využití této dotace je ovšem ohroženo, protože původní dohodnutý 

zhotovitel to nejspíš nestihne. 

M. HUZOVÁ-  

 V neděli po mši svaté 30.8.bude žehnání aktovek a především žákům, před nástupem do škol. Děti si mohou 

přinést aktovky. 

 Plánovaná farní pouť na svatý Hostýn v sobotu 12. září, se pro malý zájem ruší.  

 V pondělí 31. srpna od 18 hodin pořádá mládež našeho děkanátu  schůzku animátorů na faře v Nákle, kde bu-

dou plánovat druh, datum a místo  akcí v dalším školním roce. Všichni mladí jsou srdečně zváni. Podrobnosti 

na nástěnce. 

• Můžete si zapisovat úmysly odsloužení mší svatých na toto pololetí. Pište prosím čitelně a také napište číslo 

domu toho, kdo úmysl zapsal. 

http://www.farnosthnojice.cz/

