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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 

 

6.12. 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 

(památka sv. Mikuláše, 

biskupa) 

M.HUZOVÁ 7:30 
Za + rodiče Vašíčkovy a Vyhnánkovy 

MH24 

HNOJICE 9:00 
Za + Marii Motáňovu, manžela, sestru 

Magdalénu a živou rodinu  

H2 (z8.11.) 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + Emilii a Oldřicha Stýskalovy a za 

duše v očistci 182/3 

PON * 
M.HUZOVÁ 17:00 

Za živou a + rodinu Všetulovu a 

Jaškovu 

   

ÚTE 
Slavnost Panny Marie počaté 

bez poskvrny prvotního 

hříchu 

HNOJICE 

ŠTĚPÁNOV 

17:00 

18:00 
HO 1823 

Za farnost 

STŘ  
ŽEROTÍN 17:00 HO 1824 

   

ČTV  
ŠTĚPÁNOV 17:00 

Za Boží požehnání pro rodinu dcery, za 

ochranu v požehnaném stavu a za zdraví 

maminky i dítěte 

HNOJICE 17:00 Adorace 

PÁT  HNOJICE 17:00 HO 1825 

SOB  ŠTĚPÁNOV 8:00 
Za + Pavlu Fischerovu, živou a + rodinu a 

za duše v očistci š186 

NE 

DĚ 

LE 

 

13.12. 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 

Pravidelná měsíční sbírka 

na opravy. Děkujeme. 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 
9:00 

13:30 

Za + Milušku Andrýskovu, + rodiče, 

živou a + rodinu H136 

Vánoční zpověď 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za živou a + rodinu Kovaříkovu a 

Navrátilovu 23 (z 25.10.) 

ŠTĚPÁNOV –  

HNOJICE – 

M. HUZOVÁ – 

- Je doba adventní, která vybízí k obnově, jejíž naplnění se děje i skrze svátosti, nabídnuté Ježíšem a církví. Ke 

svaté zpovědi můžete přijít ve všední dny vždy ½ hodiny před mší svatou. Společná zpověď bude v Hnojicích na 

3.neděli adventní ve 13:30 hodin a ve Štěpánově na 4. neděli adventní ve 14 hodin. 

 

• Bohoslužby jsou v našem kostele dle běžného řádu, s omezením počtu 

přítomných na 30% míst k sezení v kostele. Pro nás to znamená, že 

mohou být přítomni všichni věřící, kteří navštěvovali bohoslužby před 

začátkem pandemie. 
 

Vládní nařízení :   II.10.b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné 

místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % 

míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na 

sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné 

řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení 

pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu, 

http://www.farnosthnojice.cz/

