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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 

 

20. 6. 

12. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

M.HUZOVÁ 7:30  Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za živou a + rodinu Janíčkovu a na 

daný dobrý úmysl H27 

Křest Hublarovi 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + P. Karla Říhu, jeho rodinu a za 

duše v očistci š 186 

PON Památka sv. Aloise, řeholníka M.HUZOVÁ 18:00 
Na poděkování Bohu za dar života 

s prosbou o dar víry a požehnaní celé 

rodině zpl 

ÚTE     

STŘ * ŽEROTÍN  17:00 
Za živou a + rodinu Tauberovu a 

Johanesovu ž27 

ČTV 
Slavnost Narození sv. Jana 

Křtitele 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Na úmysl dárce a za duše v očistci š186 

HNOJICE 19:00 adorace 

PÁT * HNOJICE 17:00 Za rodinu Kořenkovu H167 

SOB  ŠTĚPÁNOV ---  

NE 

DĚ 

LE 

 

27. 6. 

13. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

M.HUZOVÁ 7:30  Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za děti a mládež a jejich Boží ochranu o 

prázdninách h2 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + Jaroslava Brabce, jeho rodiče, 

sourozence, živlu a + rodinu š471 

ŠTĚPÁNOV – Sbírka na opravu střechy kostela vynesla 5.424,- Kč. Děkuji. 

– Příští neděli bude paní Hándlová po mši svaté přijímat dary na televizi Noe. 

HNOJICE – Sbírka na opravu kostela vynesla 3.060,- Kč. Děkuji. 

– V sobotu 26. 6. v 9:30 v olomoucké katedrále přijme svátost kněžství Petr Janíček z Žerotína a první mši 

svatou bude slavit v Újezdě u Uničova v neděli 27. 6. v 15:00. Pozvání. 

Předběžně jsme se domluvili s Petrem, že bude mít mši na hody v Žerotíně 1. srpna a ve farním kostele v Hnojicích 

15. srpna s novokněžským požehnáním. Pamatujme na něj v modlitbách. 

M. HUZOVÁ – Sbírka na opravu kostela vynesla 1.380,- Kč. Děkuji. 

– Na faře budou asi 3 měsíci ubytováni stavební dělníci. Uhradí nájemné a náklady na energii.  

– Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na druhé pololetí tohoto roku. 

– Byla ukončena platnost dispenze od nedělní účasti na mši svaté! 

C O V I D +  M A X I M Á L N Í  P O Č E T  Ú Č A S T N Í K Ů  B O H O S L U Ž E B  

(Podle bodu I/14 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN ze dne 7. června 2021.) 

V případě bohoslužeb konaných ve vnitřních prostorech staveb (např. v kostele) musí účastníci dodržovat dvou-
metrové rozestupy; to se netýká osob ze společné domácnosti. Počet účastníků omezen není. Tím se vyjadřuje 
preference výkonu ústavně zaručeného práva na svobodu náboženského vyznání a svobodu shro-
mažďovací. Účastníci bohoslužeb jsou povinni mít nadále nasazený respirátor, jestliže se bohoslužby účastní více 
než 10 osob. 
V případě bohoslužeb pod širým nebem počet účastníků také omezen není. Pouze se stanoví, že účastníci se mo-
hou shromažďovat ve skupinách po 20 osobách, přičemž mezi skupinami je třeba dodržovat vzdálenost dvou 
metrů (uvnitř skupin nikoliv). 
V případě bohoslužeb ve venkovních prostorech se povinnost nosit respirátory vztahuje pouze na osoby, které 
nedodržují dvoumetrové rozestupy, nejedná-li se o členy téže domácnosti. Jestliže tedy při venkovní bohoslužbě 
postává někdo osamoceně (vzdálen od nejbližších osob dva metry), případně pouze ve skupince vlastní 
domácnosti, nemusí ochranný prostředek dýchacích cest používat. 
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