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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 

 

11. 9. 

24. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 
 

Měsíční sbírka na opravy 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za děti H2 

ŠTĚPÁNOV 

 

LIBOŠ 

 

10:30 

 

15:00 

 

Za rodiče Hrabalovy, živou a + rodinu š17 

Slavnost Povýšení svatého Kříže 

Mše svatá v kapli v Liboši 

za živé a + občany Liboše, za poutníky 

a dobrodince kaple 

PO  
M. HUZOVÁ 18:00 Na úmysl dárce H2428 

ŠTĚPÁNOV   

ÚT     

ST 
Svátek Povýšení svatého 

Kříže 

ŽEROTÍN 16:00 
16:00 Tichá adorace za mír na Ukrajině 

17:00 mše svatá za + Jana Hammera, 

živou a + rodinu ž33 

ŠTĚPÁNOV 

HNOJICE 

18:00 

19:00 

Modlitba růžence   

Tichá adorace za mír na Ukrajině 19-20 

ČT Památka P. Marie Bolestné 
ŠTĚPÁNOV  18:00 

Za + P. Antonína Holase, živou a + rodinu 

a za duše v očistci š186 

HNOJICE   

PÁ  HNOJICE 17:00 Na úmysl dárce H2427 

SO 
Adorační den farnosti 

Štěpánov a den modliteb za 

bohoslovce a za mír na Ukrajině 
ŠTĚPÁNOV 8:00 

8:00 mše na úmysl dárce H2429 

Dále tichá adorace s požehnáním při 

ukončení v 11:45. * Adorační služba. 

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 

ŠTĚPÁNOV – Náboženství učí paní Mgr. Eva Niklová na ZŠ ve Štěpánově 1.-2. třídu ve středu od 11:25 a 5. třídu 

v pondělí 12:20; Já budu učit na faře od 12. 9., vždy v pondělí 12:40 3. a 4. třídu a v 13:40 6.-9.třídu. 

– Prosím rodiče těchto dětí, aby zůstali po mši příští neděli v kostele, potřebuji s nimi mluvit.  3. C Pančochář 

Daniel, 3. B Ema Urbanová, 4. A Bohumil Válek, Jan Hruška, 4. B Robin Havlík, Štěpán Vykydal. Děkuji. 

– Minulou neděli proběhlo hlasování mezi věřícími v kostele v Hnojicích ve věci daru pro naši farnost 200.000,- Kč 

na opravu střechy našeho kostela. Darování nebylo přítomnými věřícími schváleno. 

HNOJICE – Před týdnem proběhla po mši svaté anketa, k prosbě ř.k.f. Štěpánov o dar 200.000,- Kč na opravu 

střechy kostela sv. Vavřince ve Štěpánově. Odevzdaných lístků bylo 30, všechny byly platné. 13 bylo pro a 17 proti. 

Z Hnnojic tedy štěpánovští farníci na opravu svého kostela sv. Vavřince nedostanou nic. 

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

hodin od kaple sv. Floriána. 

M. HUZOVÁ – 

– Obrázky dětem 
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. 

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.                      

http://www.farnosthnojice.cz/

