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 Každý všední den a v sobotu je kostel sv. Vavřince otevřen v době od 

7.45 do 8.30 k soukromému svatému přijímání. 
 V pondělí od 18:00 bude slavena mše sv. . 
 Ve středu bude v Přerově probíhat adorace od 13.00 do 18.00. Na 

adoraci je nutné se zapsat na formulář, který bude umístěn vzadu 

v kostele. Svaté přijímání bude pak udělováno od 18:00 do 18:30. 

 V pátek bude v Přerově probíhat adorace od 13:00 do 18:00. 

Možnost přistoupit k svátosti smíření bude od 16.00 do 18.00. Na 

adoraci je nutné se zapsat na formulář, který bude umístěn vzadu 

v kostele. Svaté přijímání bude pak udělováno od 17:00 do 18:00. 

 V neděli 29. listopadu bude v kostele sv. Vavřince v době od 9.00 

do 9.30 a v kostele sv. Michala v době od 7.30 do 8.00 a v kostele 

sv. Máří Magdalény v době od 8.45 do 9.15 možnost soukromě 

přijmout svaté přijímání za zvýšeného důrazu na dodržování 

stanovených opatření. 

 V neděli 29. listopadu bude od 10.00 na Kabelové televizi Přerov, 

farním Facebooku a kanálu YouTube probíhat živý přenos mše 

svaté z kostela sv. Vavřince. 

 V případě potřeby zaopatřování a přinášení svatého přijímání volejte 

na farní telefon: 581 217 079 

 Prosíme o finanční podporu farnosti. K dispozici je číslo účtu pro 

dary – farnost Předmostí: 1057201/0300, případně je možné použít 

QR-kód pro platbu telefonem. Všem dárcům patří upřímný dík. 

 

 Další aktuální informace naleznete 

na farnostprerov.cz a na farním 

Facebooku. 
 

 

 

http://farnostprerov.cz/


 Tradiční žehnání adventních věnců se letos bude konat při mši 

svaté na 1. neděli adventní 29. listopadu. Adventní věnce 

můžete přinášet během týdne do kostela v čase podávání 

svatého přijímání. Vyzvednout si je bude pak možné po 

neděli.  

 V kostele vzadu jsou k dispozici zdarma adventní kalendáře. 

 


