
www.farnosthnojice.cz       BOHOSLUŽBY 2022   www.famoravskahuzova.websnadno.cz 

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 

 

2. 1. 

2022 

2. NEDĚLE PO 

NAROZENÍ PÁNĚ 

M. HUZOVÁ 7:30  H 4323 

HNOJICE 9:00 Za farnost 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za živou a + rodinu Mazuchovu, + 

manžela k nedožitým 80.rokům a za 

duše v očistci Bř 526 

PO * 
M. HUZOVÁ 17:00 

Za Boženu Uhříkovu a Lidušku 

Čoukovu MH44  

adorace 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitby matek 

ÚT     

ST  
ŽEROTÍN 17:00 

Za bratrstvo živého růžence v Žerotíně 

adorace 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitba růžence 

ČT 

Slavnost Zjevení Páně 

„Tří králů“* 

Doporučený svátek  
Žehnání vody, křídy a zlata 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Za + rodiče a živou rodinu Ben 177 

HNOJICE 17:00 H4326 

PÁ 
První pátek v měsíci 

Návštěva nemocných 
HNOJICE 17:00 H4325  

adorace 

SO  ŠTĚPÁNOV 8:00 H 4324 

NE 

 

9. 1. 

Svátek Křtu Páně 

 

Končí doba vánoční 

M. HUZOVÁ 7:30  Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za + rodiče Krejčí a + bratra Petra ž 121 

ŠTĚPÁNOV 10:30 Za +Čestmíra Vychodila Ben 177 

ŠTĚPÁNOV – Děkujeme arcibiskupským lesům ALSOL za dar 500.000,- Kč na opravu střechy našeho kostela. 

*Děkuji všem, kteří jste jakkoliv pomáhali v činnosti farnosti. Děkuji zvláště varhaníkovi, zpěvačkám, uklízečkám, 

květinářkám, lektorům, ministrantům, katechetce, těm, kteří se předmodlívají růženec a dalším. Téměř každý něco 

děláte pro farnost. Děkuji vám a prosím o další vytrvání v této službě v novém roce. Pán Bůh vám zaplať. * 

V roce 2021 bylo 5 křtů, 0 svatby a 11 pohřbů.  

– Opravil se obraz sv. Norberta i s rámem, který bude instalován na jaře. Oprava stála téměř 300.000,- Kč a 90% 

uhradilo Ministerstvo kultury. 

Rozjela se snaha o opravu střechy našeho kostela. Byl obnoven a pozměněn projekt na opravu z roku 2007. 

Krytinou nebude taška bobrovka, ale dle požadavku Památkového úřadu břidlice. Byl vypracován nový cenový 

rozpočet. Dle současných cen bude oprava stát asi 10 mil. Kč a bude rozložena na více let, dle finančních možností. 

Snažíme se o získání dotací na opravu. V první etapě pro rok 2022 jsou navrženy práce za 2,3 mil. a v současnosti 

se dokončuje výběr zhotovitele. Prosím, abyste i vy mysleli na opravu a dle možností trvale přispívali. Pokud se 

podaří získat dotaci od Ministerstva kultury, Města Štěpánov, Olomouckého kraje a arcibiskupství, vždy je také 

potřeba určitou část hradit z vlastních prostředků farnosti, a to jsou naše sbírky, dary a příjem z našich nemovitostí. 

V současnosti i díky výše zmíněnému daru ALSOLU máme na našem účtu asi 1 mil. Kč.  

HNOJICE – Děkujeme Obci Hnojice za 60.000,- Kč jako dotaci na opravy. Na účtu máme asi 680.000,- Kč. 

V roce 2021 se vydláždil chodník kolem věže betonovou zámkovou dlažbou a plocha u věže břidlicovými deskami. 

Poděkování *! V roce 2021 byly 3 křty, 0 svateb a 3 pohřby. 

M. HUZOVÁ – Poděkování *! V roce 2021 byl 1 křest, nebyla svatba ani pohřeb. Na účtu máme asi 320.000,- Kč. 

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

– Obrázky pro děti. 

 

V KOSTELE POUŽÍVEJTE   RESPIRÁTORY! 

http://www.farnosthnojice.cz/

