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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 

 

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 

PO  
M. HUZOVÁ 17:00 Za nemocnou osobu VnV zpl 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitby matek 

ÚT     

ST 
ČERVENÁ STŘEDA 

připomínka lidí, 

pronásledovaných pro víru 

ŽEROTÍN 17:00 
Za živou a + rodinu Pavelkovu 

a Čunderlovu ž3 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitba růžence 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 17:00 

Za živou a + rodinu a za duše v očistci 

(Šabatová) 

HNOJICE 19:00 Adorace 

PÁ  
ŠTĚPÁNOV 

HNOJICE 

13:00 

17:00 

Pohřeb Ludmily Dočkalové 

Za Alžbětu a Josefa Slovákovy, celou + 

rodinu a za duše v očistci VnV zpl 

SO  ŠTĚPÁNOV 8:00 Na úmysl dárce Ben 177 

NE 

 

27. 11. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 

Žehnání 

adventních věnců 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
 Na poděkování za uzdravení pravnuka 

H91 (Křest) 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za živou a + rodinu Kapustovu 

a Rotterovu š 449 

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

-Sbírka na opravy vynesla před týdnem 6.107,- Kč. Děkuji. 

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 neděle 20.11. Začátkem prosince budou volby. Děkuji. 

– Sbírka na opravy vynesla před týdnem 2.280,- Kč. Děkuji. 

M. HUZOVÁ – Sbírka na opravy vynesla před týdnem 1.471,- Kč. Děkuji.  

– Omlouvám se paní Daně Všetečkově, že mi vypadla ze seznamu poděkování za končící rok. Děkuji ji za velkou 

službu, celoroční květinové výzdoby i za lektorskou službu. Děkuji.                                             

– Pozvání pro mládež. 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. 

– Můžete si zapisovat, za koho chcete nechat odsloužit mši svatou v prvním pololetí roku 2023. Za zemřelé, nebo za 

poděkování Bohu při výročí, za nemocné a podobně. Listy jsou na stolečku u východu. 

– Srdečně děkujeme všem farníkům za příspěvek v Dušičkové sbírce. Po době, která byla těžká s Covidem, přišla 

další těžkost se zvládáním ukrajinské krize, která ještě trvá a která je pro Charity v arcidiecézi i pro ACHO náročná. 

Spolupracujeme s uprchlickými centry z vlastních prostředků a nabízíme hygienické prostředky, oblečení, obuv, a 

to jak pro dospělé, tak pro děti. Přijali jsme jednu pracovnici, která poskytuje především Ukrajinkám poradenství a 

podporu v těžkých situacích. díky za finanční podporu i za modlitby. Václav Keprt, ředitel ACHO Mons. Bohumír 

Vitásek, prezident ACHO 

– Obrázky dětem 
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