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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 

 

13.12. 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 

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.) 

PON  
M.HUZOVÁ 17:00 

Za + Marii a Jakuba Levovy, dva syny, 

snachu a za celou živou a + rodinu  

VnV zpl 

   

ÚTE     

STŘ  
ŽEROTÍN 17:00 

Na poděkování Pánu Bohu za 85 let 

života, za dar zdraví a ochranu Panny 

Marie VnV zpl 

   

ČTV  
ŠTĚPÁNOV 17:00 

Za + Trudu Dočkalovu, živou a + rodinu a 

za duše v očistci š 186 

HNOJICE 19:00 Adorace 

PÁT  HNOJICE 17:00 
Za živou a + rodinu Kořenkovu a 

Rotterovu H167 

SOB  ŠTĚPÁNOV 8:00 
Za + Radka, Mirka, Pavla Kovářovy, + 

Pavla Wanlicha a + rodiče Květoslavu a 

Vladimíra L74 

NE 

DĚ 

LE 

 

20.12. 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za rodinu Slimaříkovu H2 

ŠTĚPÁNOV 
10:30 

14:00 

Na úmysl dárce š449/1 

Vánoční zpověď (P.Jiří Sedláček) 

ŠTĚPÁNOV – Obraz svatého Norberta z našeho kostela je již opraven a oprava stála 175.000,-Kč. 150.000,- nám 

poskytlo Ministerstvo kultury ČR. 25.000,- Kč bylo uhrazeno z našich příjmů. Obraz zůstal v dílně restaurátora a 

bude vrácen v příštím roce, po restaurování rámu, na který nám bude také poskytnuta dotace z MK ČR. Děkujeme. 

-Dnes přijímá paní Nožková dary na rádio Proglas. Děkujeme. 

- V sobotu po ranní mši svaté se budou stavět vánoční stromky v kostele a v posledním adventním týdnu je 

nazdobíme.  

-Děkuji za brigádou při stavění betléma. Postupně tam dáme postavičky a nakonec na štědrý večer i Ježíška. 

HNOJICE – vánoční výzdoba kostela bude v sobotu 19.12. v 8:30 hod. zveme silné muže na stavění stromů a 

kolem 10:00 hod začne zdobení a úklid kostela. Srdečně zveme všechny ochotné farníky. 

-V tomto roce byla naplánována oprava části chodníku u kostela. Obec Hnojice nám na ni poskytla dotaci 60.000,-

Kč. Opravu se nepodařilo uskutečnit a přesuneme ji na příští rok. Obec schválila přesun dotace na příští rok. 

M. HUZOVÁ-  

-Na štědrý den bude mše svatá ve Štěpánově v 15:00 hodin zvláště pro děti a ve 22:00 hodin. V Hnojicích v 22:00 

hodin. V další sváteční dny tak jako v neděli. 

-Můžete si opět zapisovat mše svaté na příští rok. Zatím pouze na leden, únor a březen. (Několik úmyslů mší 

svatých, neodsloužených ve Štěpánově, jsem přesunul do roku 2021). 

-Podle posledního vládního nařízení, může být v kostele při současném 3.stupni, obsazeno 

30% všech míst k sezení. Při zpřísnění na 4.stupeň, 20% všech míst k sezení.  

V obou případech to znamená, že můžete bez obav přicházet na bohoslužby. 

http://www.farnosthnojice.cz/


Opatření vlády ČR  pro bohoslužby  

1. stupeň 100 % kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání 
prostor. Bez hromadného zpěvu.  

2. stupeň  60 % kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání 
prostor.. Bez hromadného zpěvu.  

3. stupeň  30 % kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m mezi sedícími účastníky v jedné 
řadě. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Bez hromadného zpěvu.  

4. stupeň  20 % kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m mezi sedícími účastníky v jedné 
řadě. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Bez hromadného zpěvu.  

5. stupeň  10 % kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m mezi sedícími účastníky v jedné 

řadě. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Bez hromadného zpěvu. 

 


