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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 

 

18. 4. 

3. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Na poděkování Pánu Bohu za 30 let 

manželství s prosbou o Boží 

požehnání do dalších let H6 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za živou a + rodinu Chudou a Bitalovu 

150 

PON  M.HUZOVÁ 18:00 H 2201 

ÚTE     

STŘ  ŽEROTÍN 17:00 Za růžencové bratrstvo v Žerotíně 

ČTV  
ŠTĚPÁNOV 18:00 

Za + Lubomíra Růžičku, živou a rodinu 

Poláškovu a Růžičkovu  L59 

HNOJICE 19:00 Adorace 

PÁT 
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa 

a mučedníka 
HNOJICE 17:00 H2205 

SOB 
Křest Hnojice 10:00 

Štěpánov 11:00 
ŠTĚPÁNOV 8:00 

Za živé a + Jiří a za duše v očistci š 186 

NE 

DĚ 

LE 

 

25. 4. 

4. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

 

Den modliteb za povolání 

k duchovnímu stavu 

 

Sbírka na křesťanská 

media 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

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

+ rodinu H6 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + rodinu Pavlovu, Pospíšilovu, 

Mazuchovu, živou a + rodinu a za duše 

v očistci 526 

ŠTĚPÁNOV – Při sbírce na opravy kostela se vybralo 4.024,- Kč, Děkuji. 

– Vyučování náboženství je stále zásadně omezené. Ve škole již bude učit katechetka paní Niklová všechny děti 

z prvního stupně, které budou v tom týdnu ve škole. 4. a 5. třídu ve čtvrtek 6.vyučovací hodinu, 1.-3.třídu v pátek 

5.hodinu. Druhý stupeň ještě není možné učit. První svaté přijímání v letošním školním roce nebude. 

HNOJICE - Při sbírce na opravy kostela se vybralo 2.060,- Kč, Děkuji. 

– Je potřeba dořešit otázku, co s obrazy, které jsme získali zpět z bývalé fary. Je zde nabídka o umístění v galerii 

farnosti Šternberk. Jestliže máte někdo jiný návrh, tak jej do pátku 23. dubna předložte a hlasováním v neděli 

rozhodneme. 

M. HUZOVÁ- Při sbírce na opravy kostela se vybralo 1.890,- Kč, Děkuji. 

– Je rok svatého Josefa, a proto každý měsíc v týdnu kolem 19. máme možnost získat plnomocné odpustky pro duše 

zemřelých za podmínek, svatá zpověď, eucharistie, modlitba na úmysl svatého otce a další konkrétní čin, např. 

modlitba litanií. 

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

nepodávejte ruce. 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 30.  

http://www.farnosthnojice.cz/

