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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 

 

27. 3. 

4. NEDĚLE POSTNÍ 
  

M. HUZOVÁ 
7:30  

14:00 

Za farnost 

Křížová cesta  

HNOJICE 
9:00 

14:00 

Za rodinu Kořenkovu – křest Františka 

Křížová cesta – za nemocné, trpící a 

osamělé – Švancerovi 

ŠTĚPÁNOV 

10:30 

 

14:00 

Za živou a + rodinu Mazuchovu, 

Pavlovu a Pospíšilovu a za duše 

v očistci   

Křížová cesta – Za učitele a 

vychovatele – pak posezení na faře-

děti na zahradě 

PO  
M. HUZOVÁ 18:00! 

Na úmysl dárce H 4338  

Po mši adorace 

ŠTĚPÁNOV 18:00! Modlitby matek 

ÚT     

ST  
ŽEROTÍN 17:00 

Za živou a + rodinu Škodovu a Géblovu  

ž 30 Po mši adorace 

ŠTĚPÁNOV 18:00 
Modlitba růžence, pak přednáška 

o 2. přikázání desatera 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 18:00 Na úmysl dárce H 4337 Po mši adorace 

HNOJICE   

PÁ Návštěva nemocných doma HNOJICE 17:00 Za rodinu Vejmelkovu H6  

Po mši adorace-mládež farnosti 

SO  ŠTĚPÁNOV 8:00 Na úmysl dárce Ben 177 

NE 

 

3. 4. 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
  

M. HUZOVÁ 
7:30  

14:00 

Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o 

další Boží ochranu MH42  

Křížová cesta  

HNOJICE 

9:00 

14:00 

 

 

Za farnost 

Křížová cesta-za učitele, vychovatele a 

katechety – p. Slimaříková 

Současně i předvelikonoční svatá 

zpověď – i ve všední dny před mší 

ŠTĚPÁNOV 
10:30 

14:00 

Za živou a + rodinu Bittnerovu a 

Brabcovu š 118/64 

Křížová cesta-Za  

ŠTĚPÁNOV – 

HNOJICE –  

M. HUZOVÁ – Ve čtvrtek zvu členy pastorační rady na schůzi, která bude na faře ve Štěpánově v 19 hodin. 

– Postní aktivita-myšlenky na 4. postní týden………. 

– dovoluji si vás již teď pozvat na společnou "Křížovou cestu pro rodiny" do Rudy u Rýmařova ve středu Svatého 

týdne – tedy 13. dubna 2022 v 17 hod. Obzvláště jsou zvány děti :-).  

– Děkanátní setkání mládeže, se bude konat (po dlouhých 4 letech) v sobotu 9. dubna na šternberské faře. Začínáme 

v 8 hodin ráno, zakončení mší sv. odhadem kolem 17. hodiny. 

Děkanátní setkání je vhodnou příležitostí, aby se křesťanská mládež z Vašich farností, která třeba na akcích nikdy 

nebyla, seznámila se společenstvím mladých v jejich věku. Také celé setkání je koncipováno tak, aby se mladí co 

nejvíce poznali, zároveň ale trvá jen jeden den, takže není tolik "závazné". Proto prosím nepromarněme tuto šanci a 

zkusme společně pozvat co nejvíce mladých, nejlépe skutečně každého jednoho mladého staršího 13 let na toto 

setkání. 

http://www.farnosthnojice.cz/


Na programu budou přednášky, workshopy, společná modlitba i povídání, venkovní hra a samozřejmě mše svatá. 

Oběd bude zajištěn, s sebou 80 Kč a drobný příspěvek do kuchyně (např. buchtu). 

– Obrázky pro děti                     


