Ohlášky
10. 1. 2021

 Každý všední den a v sobotu je kostel sv. Vavřince otevřen v době od 8.00 do
8.30 k soukromému svatému přijímání.

 Každé pondělí od 18:00 do 18:30 je udělováno svaté přijímání v kostele sv.
Máří Magdaleny v Předmostí.

 V pátek

bude probíhat adorace od 16:00 do 18:00. Možnost přistoupit k
svátosti smíření bude od 16.00 do 18.00. Svaté přijímání bude pak udělováno
od 18:00 do 18:30.

 V neděli 17. ledna 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

17. ledna 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 farností. K dispozici je číslo účtu pro dary –
farnost Přerov: 1057199/0300, – farnost Předmostí: 1057201/0300. Všem
dárcům patří upřímný dík.

 Další aktuální informace naleznete na farnostprerov.cz a na farním
Facebooku.

 Milé sestry a bratři, farníci. Tříkrálová sbírka roku 2021 má zcela netradiční
formu. Možností, jak podpořit sbírku je více: Jednou z nich je přispět
v hotovosti do klasických kolednických pokladniček, které jsou umístěny
v Přerově na 7 místech – na Magistrátu města Přerova v ulici Smetanova a
Bratrská, v sídle Charity Přerov na Šířavě, v kostele sv. Vavřince, v kostele
sv. Michaela, na faře a v Předmostí v kostele sv. Maří Magdalény. Další
možností je přispět bezhotovostně do tzv. online kasičky na webových
stránkách www.trikralovasbirka.cz, jak můžete vidět v textu na obrazovce.
Výtěžek sbírky jde z velké části zpět do místní charity. Jsme velmi vděčni za
každý váš příspěvek. Přispět můžete až do 24. ledna, kdy bude sbírka
ukončena. S přáním Božího požehnání do celého nastupujícího roku za vaši
štědrost děkuje Alena Pizúrová.

