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DEN LITURGICKÁ OSLAVA MÍSTO ČAS 
MŠE / BOHOSLUŽBA / 

ÚMYSL MŠE SVATÉ 

NE 

DĚ 

LE 

 

16. 5. 

7. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

Den modliteb za sdělovací 

prostředky 

Měsíční sbírka na opravy 

kostela  

Kaple v Březcích –

slavnost 

Sv. Jana Nepomuckého 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 
9:00 

14:00 

Za živou a + rodinu Janíčkovu a 

Elnerovu ž 67 

Májová pobožnost 

ŠTĚPÁNOV 

 

BŘEZCE 

10:30 

 

15:00 

Za + Miroslava Bazínka, živou a + 

rodinu a za duše v očistci š18 

 

Mše svatá před kaplí v Březcích 

za dobrodince kaple a všechny občany 

Březců 

PON  M.HUZOVÁ 18:00 
Za + Alžbětu Levovu, manžela, rodiče a 

celou živou a + rodinu VnV zpl 

ÚTE     

STŘ  ŽEROTÍN 17:00 Za bratrstvo živého růžence v Žerotíně 

ČTV  
ŠTĚPÁNOV 18:00 H 2209 

HNOJICE 19:00 Adorace 

PÁT  HNOJICE 17:00 Za manžele Kořenkovy a jejich rodinu, na 

poděkování za 25 let manželství H167 

SOB  ŠTĚPÁNOV 8:00 H 2212 

NE 

DĚ 

LE 

 

23. 5. 

SLAVNOST SESLÁNÍ 

DUCHA SVATÉHO 

Sbírka na církevní školství 

v diecézi 

Konec doby velikonoční 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 
9:00 

14:00 

Za + Ludmilu Petrovu, manžela, dcery, 

živou a + rodinu H 82 

Májová pobožnost 

ŠTĚPÁNOV 
10:30 

14:00 

Na úmysl dárce Ben 177 

Májová pobožnost 

ŠTĚPÁNOV – Sbírka na pronásledované křesťany vynesla před týdnem 2.673,- Kč. Děkujeme. 

– V pondělí v 12:40 budou mít na faře opět vyučování náboženství děti z 3. a 4. třídy, které se začaly připravovat na 

první svaté přijímání. 

– Druhý stupeň obnoví vyučování na faře o týden později, až bude zrušena rotační výuka, tedy od 24. 5.  

HNOJICE – Sbírka na pronásledované křesťany vynesla před týdnem 6.430,- Kč. Děkujeme.  

– Náklady spojené s navrácením obrazů z bývalé fary, včetně právních služeb a odborných posudků byly vyčísleny 

na 304.000,- Kč. Arcibiskupství olomoucké celou tuto částku velkoryse farnosti Hnojice uhradí. Obrazy budou 

v blízké době přesunuty k zapůjčení do galerie farnosti Šternberk, na dobu 5 let. 

M. HUZOVÁ – Sbírka na pronásledované křesťany vynesla před týdnem 740,-Kč. Děkujeme. 

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

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

Končí tedy platnost dispenze od nedělní účasti na mši svaté! 

Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu  

Za celý svět raněný pandemií 

16. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi 
17. Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací 
18. Za všechny lékaře a zdravotní sestry 
19. Za všechny lidi ve válce a za světový mír 
20. Za všechny lékárníky a zdravotnický personál 
21. Za všechny sociální pracovníky 
22. Za všechny dobrovolníky 
23. Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče 

http://www.farnosthnojice.cz/

