
 

 

  

AKTUÁLNÍ  TÝDENNÍ  PROGRAM  ŽIVOTA  FARNOSTÍ  PŘEROVA 
 

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 
 

PONDĚLÍ 28. 11. 2022  PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

6:00 Předmostí Mše svatá – Na úmysl dárce  

8:00 Přerov Mše svatá – Za + manžela a Boží požehnání pro živou rodinu  

18:00 Šířava Společenství modlitby růžence  

ÚTERÝ 29. 11. 2022 ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + rodiče Zdenku a Ludvíka Hofírkovy  

17:30 Sonus Společenství modlitby růžence  

 STŘEDA 30. 11. 2022 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA  

6:45 Přerov Mše svatá – Za + Miloslava Kašpaříka, živou a + rodinu  

15:00 Přerov Úklid kostela, skupina „B“  

18:30 Přerov Mše svatá – Ke cti Ducha Svatého  

ČTVRTEK 1. 12. 2022 ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + Žofii Kubátovou a její živou i + rodinu  

17:30 Čekyně Mše svatá  

 PÁTEK 2. 12. 2022 PÁTEK PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

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 –  
 

 SOBOTA 3. 12. 2022 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE 

6:45 Přerov Mše svatá –   

17:30 Újezdec Mše svatá  

18:30 Přerov Mše svatá – Za + Jiřího Macicha, živou a + rodinu  

NEDĚLE 4. 12. 2022   2. NEDĚLE ADVENTNÍ     

7:30 Prosenice Mše svatá  

7:30 Šířava Mše svatá – Za živou a + rodinu Pisarčikovu a DO  

8:45 Předmostí Mše svatá – Za živou rodinu z obou stran a za duše v očistci 
 

9:00 Přerov Mše svatá – Za + Antonína Stokláska, manžele Vavříkovy a Ladislava Chaloupského  

10:30 Přerov Mše svatá – Za farníky  

18:30 Přerov Mše svatá – Za + Martu Řihoškovou a živou a + rodinu  

 DALŠÍ INFORMACE: www.farnostprerov.cz   

Úklid kostela, skupina „A“ – Čtvrtek 8. 12. 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.  

 Zveme všechny na listopadové vzdělávání s tématem Církev v dnešním světě. Dnes v 16:00 bude na Sonusu 

poslední setkání. Podtéma „Právní pojetí farnosti“ si pro vás připravil P. Jiří Zámečník. 

 Zveme všechny ministranty na ministrantskou schůzku ve středu 30. 11. Začneme v 17 hodin na faře 

v Přerově a zakončíme společnou mší svatou v 18:30. Vezměte si prosím diáře, domluvíme si lednovou 

přespávačku. Zveme i nové zájemce o ministrování. 

 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 zve maminky na seminář 

„Adventní čas a jeho prožívání“. Více informací máte na plakátcích a webu CPR. 

 V neděli 4. 12 od 16 hodin proběhne na Sonusu přednáška o Antonínovi Cyrilovi Stojanovi. 

 V neděli 11. 12. od 15 do 20 hodin bude probíhat Benefiční odpoledne pro zvony smíření. Bude to 

odpoledne plné přátelských setkání, muziky, punče i dobrot z udírny. Srdečně zvou pořadatelé. 
 

 

 Přerov:  

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

 V době adventu budou rorátní mše svaté ve farním kostele ve středu a sobotu v 6:45.  

 Děkujeme všem, kdo se zapojili do úklidu kostela na Šířavě. Odvedli velký kus práce. 

 Zapisování intencí mší svatých na další období v sobotu 3. 12. po rorátní mši svaté. 

 3. prosince proběhne setkání Misijního klubka, na které zveme všechny děti ochotné pomáhat chudým 

dětem. 

 Ve farním kostele je možnost zapojit se do Adventní aktivity. Vzadu v kostele jsou připraveny archy papíru 

s úkoly pro dospělé na celý advent. Po jejich splnění může účastník každý týden odstranit jeden kámen 

z cesty, která je před oltářem. Děti budou dostávat úkoly na lístku na konci mše svaté a po jejich splnění 

také mohou odstranit jeden kamínek. Využijme doby adventu a připravme cestu Pánu. Nejen tu 

symbolickou před oltářem, ale také cestu do svého srdce. 

 

 

 

 Předmostí: 

 Upozorňujeme, že v adventu není v pondělí mše svatá večer, ale v 6 hodin ráno budou roráty. 

 Ve čtvrtek v 17:30 bude mše svatá v Čekyni. 

 

 

Prosenice: 

 Přečíst svátky tohoto týdne. 

 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. 

 V neděli 4. 12 od 16 hodin proběhne na Sonusu přednáška o Antonínovi Cyrilovi Stojanovi. 


