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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 

 

9. 5. 

6. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

(svátek matek) 

 

Den modliteb za 

pronásledované křesťany a 

sbírka na pronásledované 

křesťany. 

M.HUZOVÁ 

Slavnost sv. 

Floriána 

7:30 
Za dobrodince kostela a farnosti 

v minulosti i současnosti, za poutníky a 

za farníky, živé i zemřelé 

HNOJICE 
9:00 

14:00 

Za + bratra Petra, + rodiče a celou živou 

a + rodinu ž121 

Májová pobožnost 

ŠTĚPÁNOV 
10:30 

14:00 

Na úmysl dárce Ben 177 

Májová pobožnost 

PON * M.HUZOVÁ 18:00 H 2210 

ÚTE     

STŘ  ŽEROTÍN 17:00 Za + Marii Vránovu, živou a + rodinu ž27 

ČTV 

Slavnost 

Nanebevstoupení Páně* 
Doporučený svátek-doporučuje 

se účast na mši svaté 

ŠTĚPÁNOV 18:00 
Za rodiče Ondrejkovy a Petřekovy, za 

jejich rodiče, za + zetě Jana, rodiče a za 

duše v očistci B777 

HNOJICE 17:00 H2211 

PÁT Svátek sv. Matěje, apoštola HNOJICE 17:00 Za + rodiče a + manželku a za živou a + 

rodinu H136 

SOB 
10:00 křest Štěpánov 

P. St. Čevela 65 let* 
ŠTĚPÁNOV 8:00 

Za + Evu Janovskou, živou a + rodinu a 

za duše v očistci š186 

NE 

DĚ 

LE 

 

16. 5. 

7. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

(Sv. Jana Napomuckého) 

Den modliteb za sdělovací 

prostředky 

Měsíční sbírka na opravy 

kostela 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 
9:00 

14:00 

Za živou a + rodinu Janíčkovu a Elnerovu 

ž 67 

Májová pobožnost 

ŠTĚPÁNOV 

10:30 

 

14:00 

Za + Miroslava Bazínka, živou a + rodinu 

a za duše v očistci š18 

Májová pobožnost 

ŠTĚPÁNOV – 

– 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 – 

M. HUZOVÁ – 

– Od pondělí 3. 5. je účast na bohoslužbách omezen pouze rozestupy 2 metry a s použitím respirátorů. Při velikosti 

našeho kostela to znamená, že již mohou být přítomni všichni, jako před pandemií. 

Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu  

Za celý svět raněný pandemií 

9. Za všechny seniory 
10. Za všechny lidi s postižením 
11. Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi 
12. Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději 
13. Za všechny vězněné 
14. Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu 
15. Za všechny migranty 
16. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi 
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