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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 

 

7. 8. 

19. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

M. HUZOVÁ 7:30 Za + kardinála Františka Tomáška+1992 

HNOJICE 9:00 Za farnost 

ŠTĚPÁNOV 10:30 Za + tatínka, živou a + rodinu B 727 

PO  
M. HUZOVÁ 18:00 

Za + rodinu Malaskovu, Čtvrtlíkovu a 

Prutyszynovu MH44 

   

ÚT 
Svátek sv. Terezie Benedikty 

od Kříže, panny a mučednice, 

patronky Evropy 
   

ST Svátek sv. Vavřince 
ŽEROTÍN 17:00 

Za + rodiče a celou živou a + rodinu 

Géblovu ž 30 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitba růžence 

ČT  
ŠTĚPÁNOV  18:00 

Za rodinu živou a + rodinu Mazuchovu. 

Pospíšilovu, Pavlovu a za duše v očistci 

HNOJICE 19:00 adorace 

PÁ  HNOJICE 17:00 
Za živou a + rodinu Krylovu a Jaškovu 

ž122 

SO Mše svatá s nedělní platností ŠTĚPÁNOV 18:00 
Za rodinu Spurnou, za Petra Spurného 

(1.výročí úmrtí) a za duše v očistci Bř 526 

NE 

 

14. 8. 

20. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 
 

Pravidelná měsíční sbírka 

na opravy 

  

SLAVNOST 

SVATÉHO VAVŘINCE 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

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

dobrý úmysl H 27 

ŠTĚPÁNOV 10:30 

 

Za všechny živé i zemřelé občany 

Štěpánova, dobrodince kostela a poutníky 

ŠTĚPÁNOV – Součástí hodů svatého Vavřince je i průvod z horního a dolního konce našeho města, ke kostelu, 

který začíná v 10:15. Je vhodné se do tohoto původu také zapojit. Ulice bude stejně pro auta uzavřená, tak musíte jít 

pěšky. Děkuji. 

HNOJICE – Děkuji za všechny, kteří přišli na adoraci i na Večer chval i za ty, kteří to zorganizovali. Také děkuji za 

práce kolem mše svaté v Žerotíně při svátku svaté Marty. 

– Jste srdečně zváni na pouť do Štěpánova, mše svatá příští neděli v 10:30 a průvod v 10:15.  

– Slavnost Nanebevzetí Panny Marie oslavíme v neděli 21. 8. 

– V rámci synodálního procesu v církvi s orientací na větší zapojení laiků v rozhodování ve věcech farnosti, vám 

dnes po mši přednesou jednu žádost členové ekonomické rady farnosti Štěpánov. Budete mít možnost se k tomu 

vyjádřit a také rozhodnout. Po mši tedy neodcházejte. Děkuji. 

M. HUZOVÁ – V rámci synodálního procesu v církvi s orientací na větší zapojení laiků v rozhodování ve věcech 

farnosti, vám dnes po mši přednese jednu žádost člen ekonomické rady farnosti Štěpánov. Budete mít možnost se 

k tomu vyjádřit a také rozhodnout. Po mši tedy neodcházejte. Děkuji. 

– Jste srdečně zváni na pouť do Štěpánova, mše svatá příští neděli v 10:30 a průvod v 10:15.  

– Celostátní setkání mládeže 9.-14. 8. 

– Můžete si zapisovat, za koho chcete obětovat mše svaté v druhé polovici tohoto roku. 
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