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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 

 

4. 12. 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 
(+2014 P. Jan Chromeček SI) 

M. HUZOVÁ 7:30 Za + Jaroslavu Vrbkovu a rodiče 

HNOJICE 9:00 Za farnost 

ŠTĚPÁNOV 10:30 

Za + Jaroslava Mazucha /5. výročí 

úmrtí/ za rodiče, za živou rodinu, 

na poděkování za Boží ochranu 

a za duše v očistci 

PO * 
M. HUZOVÁ 17:00 

Na poděkování za dar života 

s prosbou o dar víry pro děti a rodinu 

a za duše v očistci DP zpl 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Návštěva svatého Mikuláše 

ÚT Památka sv. Mikuláše, biskupa    

ST * 
ŽEROTÍN 17:00 Za + Vojtěcha Bajera, živou a + rodinu ž4 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitba růžence 

ČT 

*SLAVNOST PANNY 

MARIE, POČATÉ 

BEZ POSKVRNY 

PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

Doporučený svátek 

ŠTĚPÁNOV 17:00 
Za + Pavlu Fišerovu, živou a + rodinu a 

za duše v očistci š 186 

HNOJICE 19:00 
 

adorace 

PÁ * HNOJICE 17:00 Za rodinu Kořenkovu H67 

SO  ŠTĚPÁNOV 8:00 Na úmysl dárce Ben 177 

 

NE 

 

11. 12. 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 
9:00 

14:00 

Za + Vojtěcha Bajera, živou a + rodinu 

Předvánoční společná zpověď 

od 14:00 do 15:00 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za Radka, Mirka a Pavlu Kovářovi, 

Zdenka Kernera, rodiče Zbořilovy 

a Pavla Weidlicha 

ŠTĚPÁNOV – Do pastorační rady se přihlásili tito zájemci: manželé Kateřina a Pavel Kotkovi, MUDr. Hana 

Lichtenštejnová a Jana Málková. Vzhledem k počtu zájemců o práci v pastorační radě, nemá smysl dělat volby a 

všichni přihlášení se stanou členy PR. Jestliže máte někdo námitky proti tomuto řešení nebo proti přihlášeným 

zájemcům, tak mi to oznamte. 

– v sobotu ráno po mši svaté, tedy v 8:45 bude brigáda na postavení betléma. Děkuji. 

– Společná předvánoční zpověď bude u nás v neděli 18.12. od 14 hodin. Bude zpovídat P. Jiří Sedláček. 

– Na štědrý den bude mše svatá v 15 hodin zvláště pro děti a ve 22:00 hodin pro ostatní. 

HNOJICE – Dnes budou nyní volby do pastorační rady farnosti. Volit může každý katolík patřící do farnosti 

Hnojice, který dosáhl 15 let a výše. Dostanete volební lístek, na kterém označte vybraného kandidáta, natržením 

lístku před jeho jménem. Takto můžete označit nejvýše 3 kandidáty. Označením více jak 3 kandidátů se stane 

volební lístek neplatným. Do pastorační rady patří bez voleb farář nebo administrátor farnosti a ostatní duchovní, 

včetně jáhnů, kteří jsou ve farnosti. Proto na volebním lístku není uveden jáhen Jiří Slimařík. Volební lístky 

odevzdejte do krabice u východu. Děkuji. STANOVY PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ARCIDIECÉZE 

OLOMOUCKÉ (cuni.cz) 

– Na štědrý den bude mše svatá ve 20 hodin. 

– Kalendáře 

M. HUZOVÁ –  

– Kalendáře                                             

– 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. 

– Obrázky dětem

 

http://www.farnosthnojice.cz/
http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/ol-pasto.htm
http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/ol-pasto.htm

