AKTUÁLNÍ TÝDENNÍ PROGRAM ŽIVOTA FARNOSTÍ PŘEROVA
NEDĚLE 12. 6. 2022
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7:30
Prosenice
Mše svatá
7:30
Šířava
Mše svatá – Za + švagrovou a bratra a za živou a + rodinu
8:45
Předmostí
Mše svatá – Na přímluvu sv. Antonína z Padovy prosíme za živé a zemřelé farníky z Lýsek
9:00
Přerov
Mše svatá – Za + syna Pavla Oharka a živou rodinu
10:30
Přerov
Mše svatá – Za + Marii Judasovou, manžela a vnuka Vojtěcha
15:00
Předmostí
Pouť do Vinar
18:30
Přerov
Mše svatá – Za živou a + rodinu Hájkovu
PONDĚLÍ 13. 6. 2022
PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
8:00
Přerov
Mše svatá –
18:00
Šířava
Společenství modlitby růžence
18:00
Předmostí
Mše svatá
ÚTERÝ 14. 6. 2022
ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
8:00
Přerov
Mše svatá – Za + rodiče Máriu a Josefa Pekarovy
18:00
Šířava
Společenství modlitby růžence
STŘEDA 15. 6. 2022
STŘEDA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
8:00
Přerov
Mše svatá – Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Předávání vysvědčení z náboženství
18:00
Přerov
Mše svatá – Za nemocnou osobu
ČTVRTEK 16. 6. 2022
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
15:00
Přerov
Úklid kostela, skupina „B“
Mše svatá se slavnostním průvodem Božího Těla – Za živou a + rodinu
18:00
Přerov
PÁTEK 17. 6. 2022
PÁTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
8:00
Přerov
Mše svatá – Za paní Marii Krajčovou, živou a + rodinu a DO
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 + Annu a Juliana Venzelovy
19:30
Přerov
Večer chval
SOBOTA 18. 6. 2022
SOBOTA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
9:30
Olomouc
Jáhenské svěcení Václava Slivky
Katedrála
18:30
Přerov
Mše svatá – Za + rodiče Bednářovy a za živou rodinu
NEDĚLE 19. 6. 2022
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30
Prosenice
Mše svatá
7:30
Šířava
Mše svatá – Za farníky
8:45
Předmostí
Mše svatá – Za zemřelého Ferdinanda Hanzlíka a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
9:00
Přerov
Mše svatá – Za paní Věru Čermákovou k prvnímu výročí úmrtí a za Mojmíra Čermáka
10:30
Přerov
Mše svatá –
10:30
Čekyně
Hodová mše svatá
18:30
Přerov
Mše svatá – Za živou a + rodinu Hájkovu
DALŠÍ INFORMACE:
www.farnostprerov.cz
Úklid kostela, skupina „A“ – Čtvrtek 23. 6. Přerov 8:45.
V případě potřeby zaopatřování a přinášení svatého přijímání volejte na farní telefon: 581 217 079
Úmysly na mše svaté se zapisují v prodejně.
Zveme vás na Celostátní setkání mládeže (CSM) do Hradce Králové v termínu: 9. až 14. srpna 2022, přihlašování je již spuštěno. V
rámci CSM zveme do Hradce Králové také mladé rodiny na setkání rodin, a to v sobotu 13. srpna 2022 - více informací bude na
webu setkání a na sociálních sítích.
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 se v 15:00 koná tradiční putování z Předmostí ke kaplím. Tentokrát zamíříme ke kapli ve Vinarech.
 Ministrantské odpoledne spojené se zábavou a grilováním plánované na dnešní odpoledne na farní
zahradě ve Vlkoši bylo ZRUŠENO. Všem přihlášeným se moc omlouváme.
 Ve středu 15. 6. 2022 budeme slavit večerní mši svatou výjimečně v 18:00 a bude při ní předáno
vysvědčení dětem ze základních škol, které absolvovaly výuku náboženství. Po mši svaté se pak s dětmi a
rodiči setkáme na farní zahradě při večerním grilování.
 Ve čtvrtek 16. 6. 2022 nebude ráno v 8:00 sloužena mše svatá! Všichni jste srdečně zváni na večerní
slavnostní mši svatou v 18:00 spojenou s průvodem Božího Těla městem.
 V pátek 17. 6. se po večerní mši svaté v 19:30 uskuteční tradiční Modlitby chval.
 V sobotu 18. června proběhne v 16:30 koncert sboru Vocantes v kostele sv. Vavřince u příležitosti
Vzpomínky na oběti masakru na Švédských šancích.
 V neděli 19. června se v 10:30 uskuteční hodová mše svatá v Čekyni
 Všichni jste srdečně zváni na jáhenské svěcení, které přijme Václav Slivka v sobotu 18. června 2022 v 9:30
hodin v katedrále svatého Václava v Olomouci z rukou otce biskupa Mons. Antonína Baslera. Poté v neděli
19. června bude při mších svatých v 9:00 a 10:30 poprvé kázat, a po mši svaté od 11:30 bude posezení s
novým jáhnem Václavem na farní zahradě v Přerově.
 Jako poděkování arcibiskupu Janu Graubnerovi za jeho dlouholetou službu v čele olomoucké arcidiecéze a
v prosbách o hojnost milostí do jeho nové služby arcibiskupa pražského prožijí lidé mši svatou z výročí
posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci ve čtvrtek 30. června 2022. Bohoslužba začíná v 17.00 a po
jejím skončení jsou všichni zúčastnění zváni k přátelskému setkání v blízkosti katedrály.
Na tuto událost je nutné se z organizačních důvodů nahlásit, i když jako farnost nevypravíme
společný autobus. Ti z vás, kteří se plánujete zúčastnit (autem, vlakem, linkovým autobusem…), se,
prosím, zapište na formulář pod kůrem.
Přerov:
 Po deváté: Srdečně zveme na kávu a čaj na faru.
Předmostí:
 Dnes se v 15:00 koná tradiční putování z Předmostí ke kaplím. Tentokrát zamíříme ke kapli ve Vinarech.
 Ohlášky před sňatkem: Oznamuji vám, že snoubenci: MDDr. Michaela Lenochová bytem: Přerov a
Ing. Jan Kučera bytem: Přerov - Předmostí uzavřou dne: 2. 7. 2022 v kostele sv. Marie Magdaleny
církevní manželství. Kdo by věděl o nějaké překážce, podle církevního práva, která by bránila
tomuto církevnímu sňatku, nechť to oznámí duchovnímu správci.
Prosenice:


