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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 

 

12. 12. 

3. neděle adventní 

 

Měsíční sbírka na opravy 

M. HUZOVÁ 7:30  Za farnost 

HNOJICE 

9:00 

 

14:00 

Za + manžela Karla a + syna Vojtěcha  

ž 4 

Předvánoční zpověď 14:00 – 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + Radka, Mirka a Pavlu, za + Pavla 

Weidlicha, Zdeňka Kornera a rodinu 

Zbořilovu L74 

PO  
M. HUZOVÁ 17:00 

Za + Marii Levovu, manžela, dva syny, 

snachu a za duše v očistci VnV 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitby matek na faře  

ÚT     

ST  
ŽEROTÍN 17:00 Za živou a + rodinu Tauberovu ž27 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitba růžence na faře 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 17:00 

Z + Trudu Dočkalovu, živou a + rodinu a 

za duše v očistci š 186 

HNOJICE 19:00 Adorace 

PÁ  HNOJICE 17:00 Za + Jaroslava Tichého (Švancerová) 

SO  ŠTĚPÁNOV 8:00 Na úmysl dárce š186 

NE 

 

19. 12. 

4. neděle adventní 

M. HUZOVÁ 7:30  Za farnost 

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

+ rodinu H6 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Na úmysl dárce Ben 177 

Předvánoční zpověď 14:00- 

ŠTĚPÁNOV – Děkuji brigádníkům za instalaci vánočních stromků. Děkuji i dárci stromků paní Musilové. 

– Předvánoční zpověď si můžete vykonat u cizího zpovědníka na poslední adventní neděli 19. 12. od 14. hodin. 

Přijede zpovídat P. Jiří Sedláček z Bohuňovic. Já zpovídám jako obvykle ½ h před každou mší ve všední dny. 

– Půlnoční vánoční mše bude v pátek 24. 12. večer ve 22:00 hodin. V 15 hodin bude mše zvláště pro děti. 

– Dnes po mši svaté i příští neděli, bude přijímat dary na provoz televize Noe paní doktorka Hana Lichtenštejnová. 

Děkujeme. 

HNOJICE – 

– Vánoční výzdoba kostela bude v sobotu 18. 12.v 9:00 hod. Zveme silné muže na stavění stromů a kolem 10:00 

hod začne zdobení a úklid kostela. Srdečně zveme všechny ochotné farníky. Děkuji. 

– „Půlnoční“ vánoční mše bude 24. 12. v pátek večer ve 20:00 hodin. (P. Jiří Kvapil z důvodu nemoci nemůže 

přijít.) 

M. HUZOVÁ – 

– Můžete si zapisovat úmysly obětování mší svatých na první pololetí příštího roku. 

– V pátek 17. 12. bude mládež děkanátu společně slavit (před)vánoční večeři, která začne mší svatou v 17:00 hodin 

v kostele v Uničově, potom se přesuneme do Medlova na faru. 

Kromě již zmiňované mše bude na programu setkání ve vánočním duchu, společná večeře, vánoční hry, nadílka a 

také promítání filmu s vánoční tematikou. Pro zájemce je i možnost přespání, ukončení akce bude sobotní snídaní. 

S sebou vánoční občerstvení, karimatku, spacák a malý dáreček. 

– Obrázky pro děti. 

 

 

V KOSTELE POUŽÍVEJTE   RESPIRÁTORY! 
 

http://www.farnosthnojice.cz/

