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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 

 

27.9. 

26. neděle v mezidobí 
Sbírka na Svatou zemi 

(odložená z Velkého pátku) 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + Vojtěcha a Boženu Géblovy, živou a 

+ rodinu H6 

ŠTĚPÁNOV  10:30 Na úmysl dárce š 606 

PON 

Slavnost sv. Václava, 

mučedníka,  

patrona českého národa 
Doporučený svátek s účastí na 

mši svaté 

M.HUZOVÁ 

  

HNOJICE 

7:30 

 

 

9:00 

Na poděkování Pánu Bohu za 85 let 

života, za dar zdraví a další Boží ochranu 

VnV zpl 

 

Na úmysl dárce H 120 

ŠTĚPÁNOV 10:30 Na úmysl dárce  

ÚTE 
Svátek sv. Michaela, Gabriela a 

Rafaela, archandělů 
   

STŘ  
ŽEROTÍN 17:00 

Za bratrstvo živého růžence v Žerotíně  

Adorace 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitba růžence v kostele 

ČTV 
Měsíc říjen, měsíc modlitby 

růžence 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Na úmysl dárce Adorace 

HNOJICE   

PÁT 
První pátek v měsíci 

Návštěva věřících, kteří 

nemohou do kostela 
HNOJICE 17:00 

Za rodinu Kořenkovu H 167 

Adorace 

SOB  ŠTĚPÁNOV 8:00 Na úmysl dárce Ben 177 

NE 

DĚ 

LE 

 

4.10. 

27. neděle v mezidobí 
 

Poděkování Bohu za úrodu 

*** 

M.HUZOVÁ 7:30 Za + Marii Mihalčíkovu MH 24 

HNOJICE 9:00 Za farnost 

ŠTĚPÁNOV  10:30 
Za živou a + rodinu Vymazalovu a 

Chrastinovu š 145 

ŠTĚPÁNOV – 

HNOJICE  –   

M. HUZOVÁ-  

 Pozvání na pouť děkanátu Šternberk, ke cti sv. Jana Sarkandra, která se koná v sobotu 10.října 2020 v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. V 17 hodin bude sloužit mši svatou pomocný biskup olomoucký Msgre. 

Antonín Basler. Podrobnosti na nástěnce. 

• V pátek a v sobotu jsou volby a biskupové nám k tomu napsali: Sestry a bratři, být katolickým křesťanem by 

mělo znamenat být zodpovědným občanem. Proto vás jako Vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám a volte zod-

povědně! 

• Animátoři děkanátu zvou mládež na první víkendovku pro mládež. Koná se v pátek 2.10. a v sobotu 3.10. na 

faře v Troubelicích. Podrobnosti máte na nástěnce a na internetu. 

• 27.10. v Zábřehu se koná setkání rad farností. Členové PR a ER ať s tím počítají. 

•  

• Pokud  věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. 

Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den 

přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. + 
Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference 

http://www.farnosthnojice.cz/

