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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 

 

18. 9. 

25. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 
 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + Vojtěcha a Boženu Géblovy, 

živou a + rodinu H6 

ŠTĚPÁNOV 10:30 Na úmysl dárce Ben 177 

PO  
M. HUZOVÁ 18:00 

Za živou a + rodinu Janíčkovu a 

Pavlovu St124 

ŠTĚPÁNOV  Modlitby matek 

ÚT     

ST 
Svátek sv. Matouše, 

apoštola a evangelisty 

ŽEROTÍN 17:00 
Za Ludmilu a Vladimíra Motáňovy, 

živou a + rodinu ž3 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitba růžence 

ČT PR Štěpánov 18:45 
ŠTĚPÁNOV  18:00 

Za živou a + rodinu Hándlovu a Uvízlovu 

a za duše v očistci š91 

HNOJICE 19:00 Adorace 

PÁ  HNOJICE 17:00 
Za sestru Veroniku, švagra Zdeňka 

a za Štěpána, Lindu a Filipa H37 

SO  ŠTĚPÁNOV 8:00 Na úmysl dárce H2430 

NE 

 

25. 9. 

26. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 
 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + manžela Čestmíra a živou rodinu 

H91 

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

š15/7 

ŠTĚPÁNOV – Sbírka před týdnem na opravy vynesla 10.655,- Kč. Děkuji. 

HNOJICE – Sbírka před týdnem na opravy vynesla 3.110,- Kč. Děkuji. 

– Zvu vás na požehnání obnoveného kříže na cyklostezce z Hnojic do Stádla. Vyjdeme v neděli 18. 9.v 15 hodin od 

kaple sv. Floriána. 

M. HUZOVÁ –                                                      Sbírka před týdnem na opravy vynesla 1.329,- Kč. Děkuji. 

– Obrázky dětem 

– Drazí věřící, sestry a bratři, 

období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno 
následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto 
i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že 
náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6).  

Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, a protože 
situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým 
způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení 
a nestaví se do role spasitelů.  

Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, s čím se 
prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme 
svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem 
podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů. 

Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, předseda ČBK. 

– 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.                      
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