
 

 

  

AKTUÁLNÍ  TÝDENNÍ  PROGRAM  ŽIVOTA  FARNOSTÍ  PŘEROVA 
 

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 –   

PONDĚLÍ 21. 11. 2022  PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + manžela, rodiče a sourozence a Boží ochranu pro živé rodiny  

18:00 Šířava Společenství modlitby růžence  

18:00 Předmostí Mše svatá –  Za živou a + rodinu Haneštíkovu a Sládečkovu  

ÚTERÝ 22. 11. 2022 PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + rodiče z obou stran, živou rodinu a DO  

17:30 Sonus Společenství modlitby růžence  

 STŘEDA 23. 11. 2022 STŘEDA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

8:00 Přerov Mše svatá – Za + manžela, rodiče a celou živou rodinu a DO  

8:45 Přerov Úklid kostela, skupina „A“  

18:30 Přerov Mše svatá –Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání pro rodinu  

ČTVRTEK 24. 11. 2022 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DUNG LACA, KNĚZE, A DRUHŮ MUČEDNÍKŮ 

8:00 Přerov Mše svatá – Za rodinu Krčovu, Menšíkovu, Žedkovu a Pavlíkovu a Boží požehnání pro živou rodinu  

18:00 Předmostí Eucharistická adorace  

 PÁTEK 25. 11. 2022 PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

8:00 Přerov Mše svatá –   

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 živou a + rodinu Smékalovu 
 

 SOBOTA 26. 11. 2022 SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

18:30 Přerov Mše svatá – Za + rodinu Čechákovu a Šimkovu, živou rodinu a DO  

NEDĚLE 27. 11. 2022   1. NEDĚLE ADVENTNÍ     

7:30 Prosenice Mše svatá  

7:30 Šířava Mše svatá – Za + rodiče, manžela, sourozence a celou živou rodinu  

8:45 Předmostí Mše svatá –  Za živou a + rodinu Machalovu 
 

9:00 Přerov Mše svatá – Za farníky  

10:30 Přerov Mše svatá – Za Josefa Šňupíka, rodinu Kopkovu a Boží požehnání pro živou rodinu  

18:30 Přerov Mše svatá – Za + rodiče Ludmilu a Leopolda Mokrášovy, + Jaroslava Hrbáčka, + rodinu 

Habáňovu a DO 
 

 DALŠÍ INFORMACE: www.farnostprerov.cz   

Úklid kostela, skupina „B“ – Čtvrtek 1. 12. v 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. 

Příprava na biřmování ve čtvrtek 24. 11. v 18:30 na faře. 

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 

třetí setkání. Téma si pro vás připravil P. Zdeněk Pospíšilík, farář v Horní Moštěnici. 

 V pondělí v 19:30 budou Modlitby u sester. 

 Ve středu je tzv. Červená středa, den kdy můžeme zvláště myslet na pronásledované křesťany. Bude také 

probíhat společná modlitba od 15:30 v modlitebně Armády spásy. 

 Ve čtvrtek v 18:30 bude další setkání přípravy na biřmování. 

 V pátek v 19:30 bude v kostele v Přerově večer chval. 

 Zveme na adventní duchovní obnovu pro mládež. Začne večerní mší svatou v pátek 2.12. a bude pokračovat 

v sobotu dopoledne. Více informací na plakátku a webu farnosti. Prosíme všechny, kdo se chtějí zúčastnit, 

aby se přihlásili do 30. 11. prostřednictvím přihlášky, která je na webu nebo FB mládeže. 

 CPR nabízí přípravu na život v manželství, která začne po Novém roce a také maminky na seminář 

„Adventní čas a jeho prožívání“. Více informací máte 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. 

 Ve středu po večerní mši svaté se sejde na faře Pastorační rada farnosti. 

 V pondělí v 16:00 bude setkání seniorů. 

 V úterý v 16:00 bude Setkání křesťanských žen na faře. 

 Prosíme všechny, kdo by byli ochotní pomoct s úklidem kostela na Šířavě, aby přišli v úterý od 16:00, kdo 

může až později, tak se přidá. Zvláště prosíme muže, kteří se nebojí práce ve výškách a na žebříku. S sebou 

si přineste pracovní oděv a pevnou obuv, rukavice a nezapomeňte dobrou náladu. 

 

 
 

 Předmostí: 

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

 Ve čtvrtek v 18:00 bude eucharistická adorace. 

 

 

Prosenice: 

 Přečíst svátky tohoto týdne. 

 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. 

 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. 

 Zveme na adventní duchovní obnovu pro mládež. Začne večerní mší svatou v pátek 2.12. a bude pokračovat 

v sobotu dopoledne. Více informací na plakátku a webu farnosti. Prosíme všechny, kdo se chtějí zúčastnit, 

aby se přihlásili do 30. 11. prostřednictvím přihlášky, která je na webu nebo FB mládeže. 


