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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 

 

11.10. 

28. neděle v mezidobí 
 

Měsíční sbírka na opravy 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + Milušku Andrýskovu, + rodiče, 

živou a + rodinu  

ŠTĚPÁNOV  10:30 
Za + Marii Dvorskou, živou a + rodinu 

Š18 

PON  
M.HUZOVÁ 18:00 Na úmysl dárce Ho12 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitby matek 

ÚTE    Na úmysl dárce Ho13 

STŘ  
ŽEROTÍN 17:00 

Za + Jaroslava Krejčího, manželku a syna 

Petra ž121 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitba růžence 

ČTV  
ŠTĚPÁNOV 18:00 

Za živou a + rodinu Dobešovu a Šanovu  

Kr 7 

HNOJICE 19:00 Adorace 

PÁT  HNOJICE 17:00 
Za dar 55 let života a + rodinu Slimaříkovu 

H2 

SOB  ŠTĚPÁNOV 8:00 
Za rodiče Slovákovy a Jandovy, za + dceru 

Elišku a za duše v očistci VnV 

NE 

DĚ 

LE 

 

18.10. 

29. neděle v mezidobí 
 

Den modliteb za misie 

 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za živou a + rodinu Krylovu a Jaškovu 

ŠTĚPÁNOV  10:30 
Na poděkování za 60 let života s prosbou o 

další Boží pomoc Ben 177 

ŠTĚPÁNOV – Vyučování náboženství na faře pro obě skupiny bude až 2.11. jestliže nedojde k dalším 

problémům s šířením covidu. 

HNOJICE  –   

M. HUZOVÁ-  

• Podle nového nařízení MZ jsou od pondělí možné bohoslužby s účastí do deseti lidí. Protože ve všední dny 

nás na mši je právě do deseti, mše tedy omezeny nebudou. (V Hnojicích bude mít přednost rodina, jestliže 

bude zájemců o mši víc.) V neděli mše svatá bude jen pro rodinu, která si zadala mši svatou, případně další do 

počtu deset. 

• Arcibiskup nás vybízí, abychom hledali možnosti posílení víry, jestliže nemůžeme být v neděli na mši svaté. 

Zvláště společná modlitba růžence, čtení z bible či sledování bohoslužeb z medií. 

• Setkání rad farností 27.10. v Zábřehu se nekoná.  

• 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 
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