
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ  TÝDENNÍ  PROGRAM  ŽIVOTA  FARNOSTÍ  PŘEROVA 
 

NEDĚLE 26. 9. 2021  26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Prosenice Mše svatá  

7:30 Šířava Hodová mše svatá – Za rodinu Dreiseitlovu, Janíčkovu a Boží požehnání pro živou rodinu  

8:45 Předmostí Mše svatá   

9:00 Přerov Mše svatá – Za + rodiče a manžela, živou a + rodinu Foltýnovu a Motlovu a DO  

10:30 Přerov Mše svatá – Za farníky  

18:30 Přerov Mše svatá –   

PONDĚLÍ 27. 9. 2021  PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULA, KNĚZE 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + Marii Pospíšilíkovou  

18:00 Předmostí Mše svatá Vigilie ze slavnosti sv. Václava 

18:00 Šířava Společenství modlitby růžence  

ÚTERÝ 28. 9. 2021 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA 

7:30 Prosenice Mše svatá  

9:00 Přerov Mše svatá – Na poděkování za 70 let života, s prosbou o Boží požehnání do dalších let  

18:00 Šířava Společenství modlitby růžence  

 STŘEDA 29. 9. 2021 SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + Jarmilu Dokoupilovou  

12:00 Šířava Adorační den 12:00-18:30  

18:30 Šířava Mše svatá – Za + švagrovou, bratra, za živou a + rodinu a DO  

ČTVRTEK 30. 9. 2021 PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE 

8:00 Přerov Mše svatá –   

8:45 Přerov Úklid kostela, skupina „A“ 

17:30 Radvanice Mše svatá   

 PÁTEK 1. 10. 2021 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + manžela Bohumila, za dar víry a lásky pro celou 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 + Hanu Fibichovou, jejího manžela, za živou rodinu a za DO  

 SOBOTA 2. 10. 2021 PAMÁTKA SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 

8:00 Prosenice Mše svatá s udělováním pomazání nemocných  

8:00 Přerov Mše svatá –  První pátek v měsíci 

17:30 Újezdec Mše svatá   

18:30 Přerov Mše svatá – Za + Marii Judasovou, manžela, syna a vnuka Vojtěcha  

NEDĚLE 3. 10. 2021   27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Prosenice Mše svatá  

7:30 Šířava Mše svatá – Za živou rodinu Kučerovu + manžela a všechny blízké zemřelé  

8:45 Předmostí Mše svatá  
 

9:00 Přerov Mše svatá – Za živou a + rodinu Dudovu a Štěpničkovu  

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

18:30 Přerov Mše svatá – Za farníky 
 

 DALŠÍ INFORMACE: www.farnostprerov.cz   

Úklid kostela, skupina „B“ – Čtvrtek 7.10. Přerov 15:00. 

V pátek 1. 1. se uskuteční Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn. Více informací naleznete na plakátcích na nástěnkách. 

Přijměte pozvání na přednášku o Teologii těla s podtitulem Manželství za dveřmi ložnice, která se uskuteční 14. 10. 2021 v 17:30 

na centru Sonus. Více informací naleznete na plakátcích. 

V sobotu 16. října na Sonusu proběhne setkání dětí z Misijního klubka a v neděli 24. října proběhne po mši svaté v 10:30 Misijní 

koláč. 

V případě potřeby zaopatřování a přinášení svatého přijímání volejte na farní telefon: 581 217 079 

Úmysly na mše svaté se zapisují v prodejně. 
Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00. 



 

 

 

 

 Přerov a Předmostí:  

 Přečíst svátky tohoto týdne. 

 Dnes v kostele na Šířavě slavíme hody. 

 V měsíci říjnu se bude konat modlitba růžence v obvyklém čase, nikoli však na centru SONUS, jak bylo 

prve domluveno, ale opět v kostele na Šířavě! 

 Ve středu 29. 9. slavíme svátek svatých archandělů, v kostele na Šířavě se tedy uskuteční adorační den od 

12:00 do 18:30. Zapište se prosím ke službě eucharistické stráže na rozpis, který je umístěn vzadu v kostele 

(Šířava) 

 V pátek 1. 1. se uskuteční Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn. Více informací naleznete na 

plakátcích na nástěnkách. 

 V sobotu 2. 10. se uskuteční mládežnický „Výlet do neznáma“. Zváni jsou taktéž všichni ministranti.  

 Farní oběd bude v neděli 17. října na Sonusu. Všechny farníky zveme. Přihlašovat se můžete v zákristii 

nebo v prodejně na faře. Cena je 150,- Kč, pro děti za poloviční porci 75,- Kč. Přihlašovat se můžete do 10. 

října. 

 Srdečně zveme na tradiční Růžencovou pouť do Uherského Brodu, rodiště otce Jiřího, v neděli 3. října. 

Odjezd bude společně přímým vlakem z přerovského nádraží v 7:50, případně můžete jet vlastními auty. V 

10:30 se účastníme hlavní mše svaté, poté bude společný oběd a další program. Celý program pouti je na 

plakátech na nástěnkách. Návrat vlakem do Přerova v 18:07. Přihlašujte se, prosím, ve farní prodejně do 

(této neděle) dneška. Cena oběda je 100,-, Jízdenku na vlak si každý koupí sám podle věku a slev, případně 

ve skupinách. Pouť bude po celou dobu doprovázet otec Jiří. 

 Dnes bylo vydáno nové číslo farního časopisu Rošťák, ve kterém naleznete více informací o plánovaných 

akcích, aktuality z farnosti i reportáže z akcí již konaných. Časopis naleznete vzadu v kostele na obvyklém 

místě. 

 

 Přerov:  

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

 

 Předmostí: 

 V pondělí 27. 9. bude večerní mše svatá sloužena již jako vigilní ze slavnosti sv. Václava. 

 

Prosenice: 

 V úterý 28. 9. bude sloužena mše svatá ze slavnosti sv. Václava zde v Prosenicích. 

 V sobotu 2. 10. bude ráno od 7:30 možnost přistoupit ke svátosti smíření. V 8:00 bude pak slavena mše 

svatá s udělováním pomazání nemocných 

 V měsíci říjnu se budou konat setkání v kostele k modlitbě růžence každý pátek v 17:00. 

 Ohlášky před sňatkem: Oznamuji vám, že snoubenci: Marie Kročová bytem: Prosenice a Ondřej Kašpar 

bytem: Přerov uzavřou dne: 16. 10. 2021 v kostele sv. Jana Křtitele v Prosenicích církevní manželství. Kdo 

by věděl o nějaké překážce, podle církevního práva, která by bránila tomuto církevnímu sňatku, nechť to 

oznámí duchovnímu správci jejich bydliště. 

 

 

 

 

 


