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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 

 

21. 3. 

5. NEDĚLE POSTNÍ 

 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 

9:00 

 

14:00 

 

Za + Jaroslava a Alenu Hubáčkovy ze 

Strukova H89 

Pobožnost křížové cesty 

Možnost k vykonání velikonoční 

zpovědi 

ŠTĚPÁNOV 

10:30 

 

14:00 

Za + Bohumila a Marii Bazínkovy, 

jejich rodiče a sourozence, Jaroslava 

Bazínka a za duše v očistci Krnov 

Pobožnost křížové cesty 

PON * M.HUZOVÁ 17:00 
Za + Josefa a Annu Tomeškovy, jejich + 

děti a celou + rodinu VnV zpl 

ÚTE     

STŘ  ŽEROTÍN 17:00  

ČTV Slavnost Zvěstování Páně 
ŠTĚPÁNOV 17:00 

Za nenarozené, nechtěné a utiskované děti 

š186 

   

PÁT * HNOJICE 17:00 Za + Milušku Andrýskovu, + rodiče, 

živou a + rodinu H136 

SOB  ŠTĚPÁNOV 8:00  

NE 

DĚ 

LE 

 

28. 3. 

6. NEDĚLE POSTNÍ 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

 

Žehnání ratolestí 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 
9:00 

14:00 

Za rodinu Kořenkovu H167 

*Pobožnost křížové cesty 

ŠTĚPÁNOV 

10:30 

 

14:00 

 

 

Za +Ladislava Coufala, živou a + rodinu 

Lib 38 

Pobožnost křížové cesty  

 

Velikonoční svatá zpověď – zpovídá 

P. Jiří Sedláček 

ŠTĚPÁNOV – Sbírka na opravy vynesla před týdnem 1.291,- Kč. Děkuji.  

HNOJICE – Sbírka na opravy vynesla před týdnem 2.370,- Kč. Děkuji. 

– V postní době bude kostel v Hnojicích otevřen k soukromé modlitbě v pondělí, úterý, středu a v sobotu od 17 do 

18 hodin. Ve čtvrtek bude tichá adorace s výstavem Nejsvětější Svátosti tak jako obvykle od 19 do 20hodin v pátek 

mše svatá a v neděli ve 14 hodin pobožnost křížové cesty. 

– Po víc jak třiceti letech se vrátily do rukou farnosti obrazy z prodané fary. Jedná se o 14 obrazů křížové cesty, 7 

pašijových výjevů a obraz svatého Jana Nepomuckého. Jedná se o vystavení těchto obrazů v Handkeho muzeu ve 

Šternberku, smlouva o zapůjčení bude uzavřena s Římskokatolickou farností Šternberk na dobu pěti let. Návrat ob-

razů nebyl snadnou záležitostí a teprve po najmutí právníka a předložení záležitosti k soudu došlo k urovnání. Far-

nost ovšem musela uhradit za opravu a péči o tyto obrazy za celou dobu 200.000,- Kč a také výdaje za našeho práv-

níka, které budou teprve vyčísleny. Arcibiskupství olomoucké slíbilo finanční spoluúčast. Poučení z celého případu 

je, že i malé zanedbání může znamenat velké trápení, škody a dlouhé bolestné napravování. 

M. HUZOVÁ – + cesta doma. 

Sbírka na opravy vynesla před týdnem 870,-Kč. Děkuji. 

– Příští neděli můžete odevzdat postní pokladničky. 

– V kostele používejte respirátor. Pokud nejste rodina, dodržujte rozestup 2 metry a při pozdravení pokoje si 

nepodávejte ruce. Pokud bude trvat 5. stupeň PES, pak bude ve Štěpánově  a v Hnojicích  vstup do kostela na 

nedělní mši svatou jen  se vstupenkou, kterou je možné vyzvednout v omezeném počtu u východu z kostela. 

V Hnojicích 30 a ve Štěpánově 25. Pokud se přejde na 4.stupeň PES, vstupenky nebudou potřeba. 

http://www.farnosthnojice.cz/

