
 

 

 

 

 AKTUÁLNÍ  TÝDENNÍ  PROGRAM  ŽIVOTA  FARNOSTÍ  PŘEROVA 
 

NEDĚLE 13. 9. 2020  24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Šířava Mše svatá – Na poděkování za uplynulý rok života s prosbou o Boží požehnání  

8:45 Předmostí Mše svatá  

9:00 Přerov Mše svatá – Za + Antonína Drlíka manželku a děti  

10:30 Přerov Mše svatá – Za + Helenu Krejčí, živou rodinu a dar zdraví  

10:30 Dluhonice Hodová mše svatá  

18:30 Přerov Mše svatá – Za + manžela, rodiče, za živou a + rodinu a DO  

PONDĚLÍ 14. 9. 2020  SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 

8:00 Přerov Mše svatá – Za živé a + rodiny Janíčkovu a Elnerovu s prosbou o obrácení a požehnání  

18:00 Šířava Společenství modlitby růžence  

18:00 Předmostí Mše svatá   

19:00 Předmostí Setkání pastorační rady  

ÚTERÝ 15. 9. 2020 PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ 

8:00 Přerov Mše svatá – Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání k příležitosti 

narozenin 
 

18:00 Předmostí Mše svatá – Celebruje novokněz P. František Filip  

 STŘEDA 16. 9. 2020 PAMÁTKA SVATÉ LUDMILY, MUČEDNICE 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + rodiče, živou a zemřelou rodinu a DO - Celebruje novokněz P. František Filip  

18:30 Přerov Mše svatá – Za + Ludmilu Mělkovu, živou a + rodinu a DO  

ČTVRTEK 17. 9. 2020 ČTVRTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + rodiče a požehnání pro živou rodinu  

8:45 Přerov Úklid kostela, skupina „A“  

18:00 Předmostí Tichá adorace  

 PÁTEK 18. 9. 2020 PÁTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + rodiče a prarodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu  

16:00 Přerov Příležitost ke svátosti smíření 16:00 - 18:20 
16:00 Přerov Tichá eucharistická adorace 16:00 - 18:20 

18:30 Přerov Mše svatá – Za Boží pomoc a přímluvu Panny Marie při životním rozhodnutí 

 SOBOTA 19. 9. 2020 SOBOTA 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 Podolí Mše svatá  

18:30 Přerov Mše svatá – Za + syna Jiřího Vyvážila a živé rodiče  

NEDĚLE 20. 9. 2020  25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Šířava Mše svatá – Za + rodiče, sourozence, manžela a živou rodinu  

8:45 Předmostí Mše svatá  

9:00 Přerov Mše svatá – Na poděkování za dožitých 80 let života s prosbou o potřebné Boží milosti a ochranu Panny 

Marie do dalších let 
 

10:30 Přerov Mše svatá – Za živou a + rodinu a na úmysl dárce  

18:30 Přerov Mše svatá – Za + Václavu Zemanovou, manžela, syna a Boží požehnání pro živou rodinu a DO 
 

 DALŠÍ INFORMACE: www.farnostprerov.cz   

Úklid kostela, skupina „A“ – Čtvrtek 17. 9. Přerov 8:45. 

 

Společenství LORENCO – od sv. Vavřince se těší na setkání všech, kdo mají zájem spolupracovat a také se za nás modlit 

v neděli 13. 9. 2020 v 17:00 na centru Sonus 

Spolčo pro 1. stupeň se bude konat jednou za čtrnáct dní před dětskou mší od 17:00 na Sonusu. 

V neděli 13. 9. 2020 v 15:00 se v kapli Panny Marie Bolestné bude konat modlitba růžence. 

Od pondělí 14. 9. začne výuka náboženství. Rozvrh hodin najdete na nástěnkách. 

V pondělí 14. 9. v 18:45 se bude konat setkání pastorační a ekonomické rady farnosti Předmostí na faře tamtéž. 

Ve středu 16. 9. 19:15 se koná setkání lektorů připravujících snoubence v centru Sonus. 

Ve čtvrtek 17. 9. v 18:00 se koná na faře setkání kostelníků. 

V sobotu 19. 9. v 17:00 se koná první ministrantská schůzka – všichni současní ministranti i případní noví zájemci jsou srdečně 

zváni. 

V neděli 20. 9. 2020 v 15:00 se bude konat pobožnost u kaple pod nemocnicí. 

Modlitby ke cti Ducha Svatého se budou konat v kapli sester na faře každé třetí pondělí v měsíci od 19:30. První setkání bude 21. 9. 

2020 

„Poklad víry máme v nádobě hliněné“ (2 Kor 4,7) Zamyšlení se nad úryvkem z Písma a meditace s použitím hlíny – úterý 22. 9. 

v 18:00 (skupinka 5 osob) a sobota 26. 9. v 15:00 (skupinka 5 osob) 

Přihlásit se je možné osobně u sestry Magdaleny Lis nebo telefonicky na čísle + 420 605 461 252 

Prodejna na faře je otevřena od Po do Pá: 9.00-12.00 a 14.00-17.00. 



Ohlášky v neděli 13. 9. 2020 

 

 Přerov a Předmostí:  

 Přečíst svátky tohoto týdne. 

 Dnes se konala sbírka na Boží hrob, všem dárcům upřímné Díky. 

 Dnes je příprava mladších biřmovanců v 16:00 na faře. 

 Společenství LORENCO dnes zve na setkání v 17:00 na centru Sonusu. 

 Dnes v 10:30 jste zváni na hodovou mši svatou do kaple v Dluhonicích. 

 Dnes v 15:00 se v kapli Panny Marie Bolestné bude konat modlitba růžence. 

 Od zítřka začne výuka náboženství. Rozvrh hodin najdete na nástěnkách. 

 V úterý je setkání křesťanských žen v 16:00 na Sonusu. 

 V úterý v 18:00 v Předmostí a ve středu v 8:00 v Přerově bude slavit mši sv. novokněz P. František 

Filip s udělováním novokněžského požehnání. 

 Ve středu v 19:15 se koná setkání lektorů připravujících snoubence na faře. 

 Spolčo pro 1. stupeň se bude konat jednou za čtrnáct dní před dětskou mší od 17:00 na Sonusu. 

Poprvé se setkáme tuto středu. 

 

 V sobotu v 17:00 se koná první ministrantská schůzka – všichni současní ministranti i případní 

noví zájemci jsou srdečně zváni. 

 V neděli 20. 9. 2020 v 15:00 se bude konat pobožnost u kaple pod nemocnicí. 

 Modlitby ke cti Ducha Svatého se budou konat v kapli sester na faře každé třetí pondělí v měsíci od 

19:30. První setkání bude 21. 9. 2020 

 Zamyšlení se nad úryvkem z Písma a meditace s použitím hlíny začne v úterý 22. 9. v 18:00 a v sobotu 

26. 9. v 15:00 Přihlásit se je možné osobně u sestry Magdaleny Lis . 

 Zveme všechny mladé na děkanátní setkání mládeže do Brodku u Přerova tento pátek a sobotu. 

Bližší informace na webových stránkách. 

 

 Přerov:  

 Po deváté: Srdečně zveme na kávu a čaj na faru.  

 Ve čtvrtek v 18:00 se koná na faře setkání kostelníků. 

 

 Předmostí: 

 V pondělí v 18:45 se sejde pastorační a ekonomická rada farnosti Předmostí. 

 Ve čtvrtek 17. 9.  od 18 do 19 hodin bude Tichá adorace. 

 V příští neděli bude v Předmostí mše svatá s poděkováním za úrodu. Kdo by chtěl přinést vlastní ovoce a 

zeleninu k požehnání, může je přinést na faru v pátek 18. 9. mezi 17 a 18:30 Martině Krejčířové. 

 

 

 Ve čtvrtek budou v 19:30 na faře v Přerově a Předmostí Modlitby matek. 


