AKTUÁLNÍ TÝDENNÍ PROGRAM ŽIVOTA FARNOSTÍ PŘEROVA
NEDĚLE 19. 6. 2022
7:30
Prosenice
7:30
Šířava
8:45
Předmostí
9:00
Přerov
10:30
Přerov
10:30
Čekyně
18:30
Přerov
PONDĚLÍ 20. 6. 2022
8:00
Přerov
18:00
Šířava
18:00
Předmostí
ÚTERÝ 21. 6. 2022
8:00
Přerov
18:00
Šířava
STŘEDA 22. 6. 2022
8:00
Přerov
17:00
Přerov
18:30
Přerov
19:15
Přerov
ČTVRTEK 23. 6. 2022
8:00
Přerov
8:45
Přerov
18:00
Předmostí
PÁTEK 24. 6. 2022
8:00
Přerov
16:00
Přerov
16:00
Přerov
17:00
Prosenice
18:30
Přerov
SOBOTA 25. 6. 2022
Olomouc
9:30
Katedrála
18:30
Přerov
NEDĚLE 26. 6. 2022
7:30
Prosenice
7:30
Šířava
8:45
Předmostí

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá – Za farníky
Mše svatá – Za zemřelého Ferdinanda Hanzlíka a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Mše svatá – Za paní Věru Čermákovou k prvnímu výročí úmrtí a za Mojmíra Čermáka
Mše svatá –
Hodová mše svatá
Mše svatá – Za živou a + rodinu Hájkovu
PONDĚLÍ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Mše svatá – Za Boží požehnání a zdraví manžela
Společenství modlitby růžence
Mše svatá - Na úmysl dárce
PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA
Mše svatá – Za + bratrance Aloise Jekla a jeho zemřelou rodinu
Společenství modlitby růžence
STŘEDA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Mše svatá – Za + manžela, snachu, sestru, živou a + rodinu Riparovu a DO
Mše svatá na ukončení školního roku Mateřské školky
Mše svatá – Za + + Annu a Juliana Wandzel
Setkání pastorační rady farnosti Přerov
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Mše svatá – Za uzdravení kamarádky po operaci a za DO
Úklid kostela, skupina „A“
Vigilní mše svatá –
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Mše svatá – Za + manžela, živou a + rodinu Zlámalovu a Foltýnovu a DO
Příležitost ke svátosti smíření 16:00 - 18:20
Tichá eucharistická adorace 16:00 - 18:20
Mše svatá
Mše svatá – Za Charitu Přerov
PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
Kněžské svěcení
Mše svatá – Za + rodinu Šimkovu a DO

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Hodová mše svatá
Mše svatá – Za + Stanislava Doláka, manželku a syna
Mše svatá – Za živé a zemřelé farníky z Popovic a na přímluvu svatých Jana a Pavla za trvalou
ochranu, víru, Boží požehnání a potřebné milosti
9:00
Přerov
Mše svatá – Za farníky
Mše svatá – Za + rodinu Lakatošovu, Jarošťákovu, dar zdraví pro celou živou
10:30
Přerov
První svaté přijímání
rodinu
10:30
Želatovice
Hodová mše svatá
18:30
Přerov
Mše svatá –
DALŠÍ INFORMACE:
www.farnostprerov.cz
Úklid kostela, skupina „C“ – Čtvrtek 30. 6. Přerov 15:00.
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.
 Misijní sestry srdečně zvou na modlitbu ke cti Ducha Svatého, která se bude konat v jejich kapli v pondělí
20. 6. v 19:30.
 Ve středu 22. 6. se v 19:15, po večerní mši svaté (18:30), uskuteční na faře setkání pastorační rady farnosti
Přerov.
 V neděli 26. června se v 10:30 uskuteční hodová mše svatá v Želatovicích
 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.
 Klub maminek (nejen) na mateřské dovolené vás srdečně zve na přednášku na téma: Vlastní cesta
k udržitelnému životnímu stylu, která se uskuteční ve středu 29. 6. 2022 od 9:00 na centru SONUS.
 DCPR vás zve na Prázdninový pěší Hostýn, který se uskuteční 1. – 2. 7. 2022. Více informací naleznete na
webu DCPR nebo na plakátcích.
 Ve dnech 18. – 20. srpna 2022 se na Vsetíně uskuteční multižánrový křesťanský festival UNITED, na který
je zvána nejen mládež. Více informací naleznete na webu www.festivalunited.cz nebo na plakátcích.
Přerov:
 Po deváté: Srdečně zveme na kávu a čaj na faru.
 Přijměte, prosím, pozvání na posezení na farní zahradě, které se uskuteční po mši svaté (10:30), při
němž oslavíme udělené svěcení našemu novému jáhnu Václavu Slivkovi. Děkujeme všem, kteří
zajistili a připravili pohoštění.
 První svatá zpověď + První svaté přijímání!!!
Předmostí:
 Ve čtvrtek 23. 6. se v 18:00 uskuteční večerní vigilní mše svatá ze slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
Prosenice:
 V pátek 24. 6. budeme slavit v 17:00 při mši svaté slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Přede mší svatou
bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.
 V neděli 26. června se v 7:30 uskuteční hodová mše svatá. Společně oslavíme patrona našeho chrámu i celé
obce Prosenice, svatého Jana Křtitele.

