
 

 

  

AKTUÁLNÍ  TÝDENNÍ  PROGRAM  ŽIVOTA  FARNOSTÍ  PŘEROVA 
 

NEDĚLE 18. 9. 2022   25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ     

7:30 Prosenice Mše svatá  

7:30 Šířava Mše svatá – Za + Zdenu a Josefa Váchovi  

8:45 Předmostí Mše svatá 
 

9:00 Přerov Mše svatá – Za + Antonína Malovaného, manželku Ludmilu a živou rodinu  

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

15:00 Přerov Mariánská pobožnost u kapličky pod nemocnicí  

18:30 Přerov Mše svatá – Za + Václavu Zemanovou, manžela, syna a Boží požehnání pro živou rodinu  

PONDĚLÍ 19. 9. 2022  PONDĚLÍ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + Ludmilu Kubíčkovou, manžela a živou rodinu  

18:00 Šířava Společenství modlitby růžence  

18:00 Předmostí Mše svatá  

ÚTERÝ 20. 9. 2022 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, KNĚZE A PAVLA CHONG  HASANGA A DRUHŮ 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + manžela a rodiče a + rodinu Foltynovu a Zlámalovu a DO  

18:00 Šířava Společenství modlitby růžence  

 STŘEDA 21. 9. 2022 SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY 

8:00 Přerov Mše svatá – Na poděkování za dožití 80 let a Boží ochranu pro celou rodinu  

18:30 Přerov Mše svatá – Za + Václava Štukavce a živou rodinu Baranovu a Štukavcovu  

ČTVRTEK 22. 9. 2022 ČTVRTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

8:00 Přerov Mše svatá – Za dar zdraví pro manžela a ochranu Panny Marie pro celou rodinu  

8:45 Přerov Úklid kostela, skupina A“  

 PÁTEK 23. 9. 2022 PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE 

8:00 Přerov 
Mše svatá – Na poděkování za 50 let společného života, za + rodiče a dar zdraví a Boží 

ochranu pro živou rodinu 

 

16:00 Přerov Příležitost ke svátosti smíření 16:00 - 18:20  

16:00 Přerov Tichá eucharistická adorace 16:00 - 18:20  

17:00 Prosenice Modlitba růžence  

18:30 Přerov Mše svatá – Za + Janu Sekerovou a DO 
 

 SOBOTA 24. 9. 2022 SOBOTA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

18:30 Přerov Mše svatá – Za + Hanu Fibichovou, manžela, živou rodinu a DO  

NEDĚLE 25. 9. 2022   26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ     

7:30 Prosenice Mše svatá  

7:30 Šířava Mše svatá – Za + švagrovou, bratra Jiřího a živou a + rodinu  

8:45 Předmostí Mše svatá 
 

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

10:30 Přerov Mše svatá – Za farníky  

18:30 Přerov Mše svatá – Za + tatínka a dědečka Horvátovy  

 DALŠÍ INFORMACE: www.farnostprerov.cz   

Úklid kostela, skupina „A“ – Pátek 29. 9.  Přerov 8:45. 

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

Děkanátní Pouť za povolání v sobotu 24. 9. 2022 od 15:00. 

Úmysly na mše svaté se zapisují v prodejně. 

Adorační den v kostele sv. Michaela na Šířavě ve čtvrtek 29. 9. od 12:00 do 19:00. 

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.  

 Pro malý zájem o náboženství v 7. třídě ZŠ se skupinka spojí s 8-9. třídou v pondělí v 15:30. Další hodina 

bude v pondělí 26.9. 

 Zveme všechny mladé od 12 do 18 let na výpravu po Olomouckých klášterech 24. září. Nikdy jsi nebyl 

v žádném klášteře a chtěl by ses více dozvědět o tom, jak jejich obyvatelé žijí, jaká je náplň jejich života, co 

dělají? Tak se přihlas a pojeď s námi. Více informací je na plakátcích a webu farnosti. 

 Všichni jsme srdečně zváni do Olomoucké katedrály na děkanátní pouť za obnovu rodin a nová 

povolání v sobotu 24. 9. Od 15:00 bude modlitba růžence, v 16:00 adorace a od 17:00 mše svatá. 

 Od 6. října začne příprava na biřmování (od 14 let). Přihlášku je možné si vyzvednout v kostele nebo 

v prodejně a vyplněnou přinést na první setkání. 

 Zveme manželské páry na Kurz Manželské večery, které budou probíhat od 29. 9. na Sonusu. Více 

informací na plakátcích a webu CPR. 

 

 

 

 Přerov:  

 Po deváté: Po mši svaté všechny zveme na faru k posezení u kávy a čaje. Také je otevřena farní prodejna.  

 Dnes odpoledne v 15:00 je Mariánská pobožnost u kapličky pod nemocnicí. 

 V pondělí 19. 9. od 16:00 proběhne setkání seniorů na Sonusu. 

 V pondělí 19. 9. od 19:30 budou modlitby u sester. 

 Ve středu 21. 9. bude od 9 hodin Klub maminek na Sonusu. 

 Ve středu 21. 9. od 17:15 bude v sále na faře Setkání nad Božím slovem. 

 

 
 

 Předmostí: 

 Zítra, tj. pondělí 19. 9. po večerní mši sv. bude setkání pastorační a ekonomické rady farnosti na faře. 

 

 

Prosenice: 

 Naše farnost má nové webové stránky farnostprosenice.cz na kterých najdete aktuální informace. 

 V září a v říjnu bude v kostele každý pátek od 17:00 probíhat modlitba růžence. 

 Všichni jsme srdečně zváni do Olomoucké katedrály na děkanátní pouť za obnovu rodin a nová 

povolání v sobotu 24. 9. Od 15:00 bude modlitba růžence, v 16:00 adorace a od 17:00 mše svatá.  

 Zveme všechny mladé od 12 do 18 let na výpravu po Olomouckých klášterech 24. září. Nikdy jsi nebyl 

v žádném klášteře a chtěl by ses více dozvědět o tom, jak jejich obyvatelé žijí, jaká je náplň jejich života, co 

dělají? Tak se přihlas a pojeď s námi. Více informací je na plakátcích a webu farnosti. 

 


