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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 

 

13. 11. 

33. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

Sbírka na opravy 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za + Bohumila Švancera 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za Annu Vidrmanovu, živou a + rodinu 

a za duše v očistci š186 

PO  
M. HUZOVÁ 17:00 Za + Ladislava Linka (Rotter) 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitby matek 

ÚT     

ST  
ŽEROTÍN 17:00 Za Josefa Pavelku, rodiče a sourozence ž3 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitba růžence 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 17:00 *Za + rodiče a živou rodinu Ben 177 

HNOJICE 19:00 Adorace 

PÁ  HNOJICE 17:00 
*Za rodinu Niklovu, zvláště za Vojtěcha 

a Alžbětu H6 

SO  ŠTĚPÁNOV 8:00 
Za naše nové povolání a živou a + rodinu 

Širgelovu a Šťastných a za Pavla Kabelíka L205 

NE 

 

20. 11. 

SLAVNOST 

JEŽÍŠE KRISTA 

KRÁLE 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za Alenu a Jaroslava Hubáčkovy ze 

Strukova a Josefa Zálešáka 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + Jana Opluštila, živou a + rodinu 

Opluštilovu Bř723 

ŠTĚPÁNOV – Po čtyřletém období končí funkčnost pastorační rady farnosti. Je třeba vybrat volbou nové členy 

z řad farníků. Zájemci o členství v PR se přihlaste vložením lístku se jménem do připravené krabice u východu 

z kostela, do příští neděle 20. 11. Začátkem prosince budou volby. Děkuji. 

– Sbírka na Charitu vynesla před týdnem 4.348,- Kč. Děkuji. 

– Blíží se konec roku. Děkuji všem, kdo jsou během roku zapojeni do nějaké pomoci v kostele a ve farnosti. Čtení 

Bible, úklid, výzdoba, zpěv, a další. Přijměte maličkou pozornost farnosti, kalendář. Ostatní si můžete kalendář 

koupit u východu z kostela. 

HNOJICE – Po čtyřletém období končí funkčnost pastorační rady farnosti. Je třeba vybrat volbou nové členy z řad 

farníků. Zájemci o členství v PR se přihlaste vložením lístku se jménem do připravené krabice u východu z kostela 

do příští neděle 20. 11. Začátkem prosince budou volby. Děkuji. 

– Sbírka na Charitu vynesla před týdnem 3.450,- Kč. Děkuji. 

– Blíží se konec roku. Děkuji všem, kdo jsou během roku zapojeni do nějaké pomoci v kostele a ve farnosti. Čtení 

Bible, úklid, výzdoba, zpěv, a další. Přijměte maličkou pozornost farnosti, kalendář. Ostatní si můžete kalendář 

koupit u východu z kostela. 

M. HUZOVÁ – Sbírka na Charitu vynesla před týdnem 1.282,- Kč. Děkuji.  

– Blíží se konec roku. Děkuji všem, kdo jsou během roku zapojeni do nějaké pomoci v kostele a ve farnosti. Čtení 

Bible, úklid, výzdoba, zpěv, a další. Přijměte maličkou pozornost farnosti, kalendář. Ostatní si můžete kalendář 

koupit u východu z kostela.                                                

–* Od 13. do 20. listopadu 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Smyslem této akce je zaměřit život 

církve na mladé lidi, ve kterých církev vnímá svoji budoucnost. Každý se může zapojit, a to ve společné modlitbě 

nebo i ve své osobní. Tématem letošního týdne modliteb za mládež je ANO BOHU! Mariino ANO BOHU! Týden 

modliteb za mládež je přípravou na diecézní nebo děkanátní setkání v České republice. 

– Zveme všechny krásné princezny, statečné prince, prohnané ježibaby, pracovité trpaslíky a všechny další 

pohádkové bytosti na církevní silvestr, který se uskuteční v sobotu 26. listopadu ve Šternberku. Začátek mší svatou 

v 18:00 v klášteře sester kapucínek (Opavská 27), poté se přesuneme na faru (Farní 3). Můžete se těšit na zábavné 

hry, vtipné scénky a popovídání s kamarády. S sebou pohádkový kostým, 100,- Kč, něco dobrého do kuchyně, a 

hlavně dobrou náladu. Těšíme se na tebe! Za mládež děkanátu děkuje Šimon Smyčka. 

– Obrázky dětem 

http://www.farnosthnojice.cz/

