AKTUÁLNÍ TÝDENNÍ PROGRAM ŽIVOTA FARNOSTÍ PŘEROVA
NEDĚLE 13. 11. 2022
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30
Prosenice
Mše svatá
7:30
Šířava
Mše svatá – Za + Bohumíra a Oldřicha, jejich manželky, dcery a syna
8:45
Předmostí
Mše svatá – Za + rodinu Obzinovu a Zatloukalovu, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
9:00
Přerov
Mše svatá – Na poděkování za dar života, zdraví a požehnání pro rodinu a za DO
10:30
Přerov
Mše svatá – Za + rodinu Mrázkovu a Rohovu a živou rodinu a DO
18:30
Přerov
Mše svatá – Za těžce nemocnou paní Martu Hansmannovou
PONDĚLÍ 14. 11. 2022
PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
8:00
Přerov
Mše svatá – Za + dobrodince provincie
18:00
Šířava
Společenství modlitby růžence
18:00
Předmostí
Mše svatá – Za + Annu Koutnou
ÚTERÝ 15. 11. 2022
ÚTERÝ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
8:00
Přerov
Mše svatá – Za + Boženu a Františka Vykoupilovy, + dceru a syna
17:30
Sonus
Společenství modlitby růžence
STŘEDA 16. 11. 2022
STŘEDA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
8:00
Přerov
Mše svatá – Za + manžela, rodiče a DO
15:00
Přerov
Úklid kostela, skupina „C“
18:30
Přerov
Mše svatá – Za + Marii Polívkovou
ČTVRTEK 17. 11. 2022
PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
8:00
Přerov
Mše svatá – Za + Herminu Semenovičovou, rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
18:00
Přerov
Ekumenická bohoslužba
PÁTEK 18. 11. 2022
PÁTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
8:00
Přerov
Mše svatá – Za + Vladimíra Jano
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 + rodinu Skopalovu, Zelovu a Valbořikovu a Boží požehnání pro živou rodinu
SOBOTA 19. 11. 2022
SOBOTA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00
Předmostí
Eucharistická adorace
17:30
Podolí
Mše svatá
18:30
Přerov
Mše svatá – Za rodinu Konečnou, za + a žijící, a za rodinu Kundratkovu, za + a žijící
NEDĚLE 20. 11. 2022
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
7:30
Prosenice
Mše svatá
7:30
Šířava
Mše svatá – Za farníky
8:45
Předmostí
Mše svatá – Za živé a + farníky
9:00
Přerov
Mše svatá – Za + Vladimíra Judase, manželku, vnuka Vojtěcha a DO
10:30
Přerov
Mše svatá – Za + manžela, živou a + rodinu Zlámalovu a Foltinovu a DO
18:30
Přerov
Mše svatá –
DALŠÍ INFORMACE:
www.farnostprerov.cz
Úklid kostela, skupina „A“ – Čtvrtek 24. 11. v 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.
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.
 Blíží se konec roku, a proto prosíme všechny, kdy by chtěli dát farnosti dar, který mohou pak použít pro
odpočet z daně, aby tak učinili co nejdřív.
 Je vypsáno výběrové řízení na ředitelku CMŠ v Přerově. Bližší informace jsou na plakátku. Pokud byste
věděli o vhodném kandidátovi, povzbuďte ho, ať se přihlásí.
 Zveme všechny na listopadové vzdělávání s tématem Církev v dnešním světě. Dnes v 16:00 bude na Sonusu
druhé setkání s podtématem „Farnost – služba, svědectví, slavení“ P. Pavla Ryšavého, faráře z Kojetína.
 Ve čtvrtek 17. listopadu v 18:00 jste srdečně zváni na tradiční ekumenickou bohoslužbu v kostele
sv. Vavřince.
 V pátek a v sobotu bude v Olomouci probíhat Arcidiecézní setkání mládeže. Přihlašovat se je možné ještě
do pondělí do 12:00 na webových stránkách „mladez.ado.cz“, kde jsou i veškeré informace. Na sobotní
program pojedeme společně s otcem Jiřím; sraz v 7:50 na nádraží v Přerově; předpokládaný společný návrat
do Přerova, s doprovodem Adama Kopce, okolo 18:00. Na program je případně možné přijet i bez
přihlášení a registrovat se až na místě. Od dnešního dne až do příští neděle probíhá Týden modliteb za
mládež.

Přerov:
 Po deváté: Po mši svaté všechny zveme na faru k posezení u kávy a čaje. Také je otevřena farní prodejna.
 Sbírka na Charitu vynesla 26 011,-. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.


V sobotu bude v 17:30 mše svatá v kapli v Podolí.



Ve středu 23. listopadu budu po večerní mši svaté v 19:15 setkání Pastorační a Ekonomické rady na faře.

Předmostí:
 Sbírka na Charitu vynesla 5 252,-. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.


V sobotu od 17:00 budeme v kostele při adoraci NS děkovat za uplynulý rok, ve kterém jsme slavili výročí našeho
kostela, a prosit za naši farnost. Po adoraci bude následovat program na faře.



V pondělí 21. listopadu budu po večerní mši svaté v 18:45 setkání Pastorační rady na faře.

Prosenice:
 Přečíst svátky tohoto týdne.
 Sbírka na Charitu vynesla 3 219,-. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 Je vypsáno výběrové řízení na ředitelku CMŠ v Přerově. Bližší informace jsou na plakátku. Pokud byste
věděli o vhodném kandidátovy, povzbuďte ho, ať se přihlásí.
 Ve čtvrtek 17. listopadu v 18:00 jste srdečně zváni na tradiční ekumenickou bohoslužbu v kostele
sv. Vavřince v Přerově.
 V pátek a v sobotu bude v Olomouci probíhat Arcidiecézní setkání mládeže. Přihlašovat se je možné ještě
do pondělí do 12:00 na webových stránkách „mladez.ado.cz“, kde jsou i veškeré informace. Na sobotní
program pojedeme společně s otcem Jiřím; sraz v 7:50 na nádraží v Přerově; předpokládaný společný návrat
do Přerova, s doprovodem Adama Kopce, okolo 18:00. Na program je případně možné přijet i bez
přihlášení a registrovat se až na místě. Od dnešního dne až do příští neděle probíhá Týden modliteb za
mládež.

