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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 

 

28. 8. 

22. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 
 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + rodiče, sourozence a živou rodinu 

Pišojovu H91 

ŠTĚPÁNOV 10:30 Za + rodiče, živou a + rodinu B727 

PO 
Památka umučení 

svatého Jana Křtitele 

M. HUZOVÁ 18:00 
Za + Jana a Alžbětu Psíkovy, syna Karla 

a za duše v očistci            VnV Janotovi 

adorace 

   

ÚT     

ST  
ŽEROTÍN 17:00 

Za bratrstvo živého růžence v Žerotíně  

adorace 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitba růžence 

ČT  
ŠTĚPÁNOV  18:00 

Za živou a + rodinu Hladišovu Bř 

adorace 

HNOJICE   

PÁ 
První pátek v měsíci 

Návštěva nemocných a starších 
HNOJICE 17:00 

Za rodinu Širgelovu H13 

adorace 

SO  ŠTĚPÁNOV 8:00 
Za + Vojtěcha Opíchala, živou a + rodinu 

a za duše v očistci š186 

NE 

 

4. 9. 

23. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 
 

M. HUZOVÁ 7:30 Za manžele Chudých MH44 

HNOJICE 9:00 Za farnost 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za Ludmilu a Karla Vítkovy 

a za + rodinu B727 

ŠTĚPÁNOV – Vyučovat náboženství bude od 5. 9. paní Mgr. Eva Niklová na ZŠ, 1.-3. třídu ve středu od 11:25 a 

4.-5. třídu v pondělí 12:20; 6.-9.třídu budu učit náboženství na faře od 12. 9. v pondělí 13:40. 

HNOJICE – Protože část farníků není přítomna z důvodu zpěvu při křtu ve Šternberku, přesouvá se anketa 

k prosbě ř. k. f. Štěpánov o dar 200.000,- Kč na opravu střechy kostela sv. Vavřince ve Štěpánově, na neděli 

4. 9. 2022.  

M. HUZOVÁ – 

– Dnes proběhne po mši svaté anketa, k prosbě ř. k. f. Štěpánov o dar 100.000,-Kč na opravu střechy kostela sv. 

Vavřince ve Štěpánově.  

– žehnání školních brašen. 

 
Bratři a sestry, 

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v  Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině 

a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14.  září 2022 

(středa). Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento 

úmysl alespoň tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení 

Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, ať 

promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír. 

Mons. Jan Graubner, předseda ČBK 

spolu s biskupy českých a moravských diecézí 

Praha, 15. srpna 2022 

 

Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování nového olomouckého arcibiskupa a prosíme: 

veď svým Duchem mysl Svatého otce i všech, kdo nesou za tuto volbu odpovědnost. 

Dej nám takového arcibiskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem a bude usilovat o to, 

co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen 

http://www.farnosthnojice.cz/

