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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 

 

1. 5. 

3. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

 
Měsíc květen, 

měsíc Panny Marie 

 

M. HUZOVÁ 

 

STÁDLO 

 

7:30 

 

15:00  

 

Na úmysl dárce H1987 

 

Pouť v kapličce ve Stádle, svatého 

Floriána – mše svatá za obyvatele 

Stádla, živé a zemřelé a za poutníky 

HNOJICE 
9:00 

14:00 

Za farnost 

„Májová“ 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + Jaromíra Zbořila, + rodiče 

Zbořilovy a Kučerovy a za duše 

v očistci š 604 

PO  
M. HUZOVÁ 18:00 

Za živou a + rodinu Janíčkovu a na 

daný dobrý úmysl H27 „Májová“ 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitby matek, májová a za d. pov. 

ÚT 
Svátek sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolů 
   

ST 

Svatého Floriána, 

mučedníka pro víru 

Zasvěcený kostel v M. Huzové 

a kaple ve Stádle 

ŽEROTÍN 17:00 
 Za živou a + rodinu Škodovu a Géblovu 

ž30 „Májová“a za duch.pov. 

ŠTĚPÁNOV 18:00 
 

Modlitba růžence a za duch. pov. 

ČT  
ŠTĚPÁNOV  18:00 

Za + Marii Drncovu, + rodinu a za živou 

rodinu Spáčilovu „Májová“ 

HNOJICE 19:00 ADORACE a za duch. pov. 

PÁ Návštěva nemocných 

HNOJICE 15:00 

 

19:00 

Pohřeb Márie Michalíkové (30 roků), a 

dětí Michala (6), Márie (3) a Moniky (1). 

(večer již mše nebude) 

„Májová“ a za duch. pov. 

SO  ŠTĚPÁNOV 10:00! 
Za + rodiče, sourozence, švagry a živé 

rodiny 

NE 

 

8. 5. 

4. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Den modliteb za povolání 

k duchovnímu stavu 

Den matek 

Mše svatá zaměřená na děti 

Sbírka na křesťanská média 

M. HUZOVÁ 7:30 
Pouť svatého Floriána – 

mše svatá za obyvatele Moravské 

Huzové, živé a zemřelé a za poutníky 

HNOJICE 

9:00 

 

14:00 

Za živou a + rodinu Janíčkovu a Elnerovu 

ž31 (křest) 

„Májová“ 

ŠTĚPÁNOV 
10:30 

14:00 

Na úmysl dárce Ben 177 

„Májová“ 

ŠTĚPÁNOV – V neděli 1. 5. se představí děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání 5. 6. 

– sbírka postní pokladničky vynesla v naší farnosti 935,- Kč. Děkuji. 

– Modlitby za duchovní povolání * pondělí – pátek 18:00 

HNOJICE – příští neděli v 10:30 bude ve Štěpánově mše svatá zvláště pro děti, jak ji připravila pastorační rada. 

– sbírka postní pokladničky vynesla v naší farnosti 5.379,- Kč. Děkuji. 

– Modlitby za duchovní povolání *pondělí – sobota 19:00 

M. HUZOVÁ – příští neděli v 10:30 bude ve Štěpánově mše svatá zvláště pro děti, jak ji připravila pastorační rada.  

– sbírka postní pokladničky vynesla v naší farnosti 1.942,- Kč. Děkuji. 

– V sobotu 14. května šternberský děkanát zve náš arcibiskup na pouť za obnovu rodin a za nová kněžská do 

katedrály v Olomouci. V 15 hodin modlitba růžence, 16 společná adorace a v 17 hodin mše svatá. Dejte si to do 

svého rodinného plánu. 

– *List biskupů k neděli za duchovní povolání. 

– Obrázky pro děti 

http://www.farnosthnojice.cz/

