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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 

 

15. 1. 

2. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

Měsíční sbírka na opravy 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + manžela Františka, sestru 

Magdalénu a živou rodinu H2 

ŠTĚPÁNOV 10:30 
Za + manžela, rodiče a za duše v očistci  

št /d/25 

PO  
M. HUZOVÁ 17:00 Zádušní mše za + Jiřinu Zimákovu 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitby matek – fara 

ÚT     

ST 

Památka Panny Marie, 

Matky jednoty křesťanů 

Od 18. do 25.ledna týden 

modliteb za jednotu křesťanů 

ŽEROTÍN 17:00 Za bratrstvo živého růžence v Žerotíně 

ŠTĚPÁNOV 17:00 Modlitba růžence – fara 

ČT  
ŠTĚPÁNOV 17:00 Na úmysl dárce H1661 

HNOJICE 19:00 adorace 

PÁ  HNOJICE 17:00 Na úmysl dárce H1662 

SO  ŠTĚPÁNOV 8:00 Na úmysl dárce H1663 

NE 

 

22. 1. 

3. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

Neděle Božího slova 

Sbírka na šíření bible 

M. HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 Za rodinu Kořenkovu H167 

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

(Kostřicová) 

ŠTĚPÁNOV – 

HNOJICE – 

M. HUZOVÁ – 23. 1. 2023 adorační den farnosti 

– Pozvánka na 23. Hromniční pouť matek, která se koná ve Šternberku v sobotu 4. 2. 2023. Podrobnosti na 

vývěsce. 

– Zveme tě na první letošní akci mládeže děkanátu Šternberk – víkendovku, na téma Úcta k životu  

Začínáme v pátek 20. 1. v 18:00 na faře v Nákle. Na faře si potom zahrajeme hry, popovídáme si s kamarády, 

přespíme, v sobotu nás čeká brigáda, pobavíme se o eutanazii a úctě k životu, zahrajeme si další hry, no a v neděli 

ráno nás čeká mše svatá, úklid fary a zakončení obědem (zhruba kolem 12. hodiny) Více informací najdeš 

v plakátku.  Těšíme se na Tebe!  S sebou si prosím nezapomeň spacák, karimatku, teplé oblečení, oblečení na 

brigádu, rukavice, papuče, hygienické potřeby, pevné boty, něco do kuchyně (buchtu, chleba, sušenky...) a 150 Kč  

Přihlas se prosím nejpozději do čtvrtka 19. 1. Odkaz na přihlašování najdeš na facebooku Mládež děkanátu 

Šternberk. Tvoji animátoři. 

 
Modlitba za prezidenta Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých 

službách; vyslyš naše prosby za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: 
pomáhej mu, ať poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn právní řád 

a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. 
Amen. 

Modlitba za voliče Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. 
Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího 

přesvědčení. Prosíme o moudrost pro každého z nás, aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen. 

 

http://www.farnosthnojice.cz/

