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 Dnes se konala sbírka Haléř svatého Petra. Všem dárcům patří upřímné 

Pánbůh zaplať. 

 Od pondělí do soboty je v kostele sv. Vavřince sloužena v 8.00 mše svatá. 

 V pondělí v 19:00 je mše svatá 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. Poté následuje pobožnost křížové 

cesty a v 18:30 se koná mše svatá. 

 V sobotu 27. 2. v 17:30 se koná mše svatá v kapli v Újezdci. 

 V neděli 28. února 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 28. února bude od 10.00 na Kabelové televizi Přerov, farním 

Facebooku a kanálu YouTube probíhat živý přenos mše svaté z kostela 

sv. Vavřince. 

 Srdečně zveme všechny děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání, 

a jejich rodiče na pravidelné setkání ve středu v 18:30 do kostela 

sv. Vavřince. 

 Srdečně zveme všechny biřmovance na setkání v neděli 28. února v 16:00 

do kostela sv. Vavřince. 

 Během postní doby se budou konat pobožnosti křížové cesty – v neděli 

v 14:30 na Šířavě i v Předmostí; v pondělí v 17:30 v Předmostí a v pátek 

v 18:00 u sv. Vavřince. 

 V případě potřeby zaopatřování a přinášení svatého přijímání volejte na farní 

telefon: 581 217 079 

 V kostelích jsou k dispozici kasičky na postní almužnu. Také je možné zaslat 

výtěžek postního úsilí na účet farnosti Přerov: 227848719/0300, do poznámky 

pro příjemce napište heslo „postní almužna“. 

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


