
 

  

  

AKTUÁLNÍ  TÝDENNÍ  PROGRAM  ŽIVOTA  FARNOSTÍ  PŘEROVA 
 

NEDĚLE 19. 3. 2023  4. NEDĚLE POSTNÍ 

7:30 Prosenice Mše svatá 

7:30 Šířava Mše svatá – Za farníky 

8:45 Předmostí Mše svatá – Za farníky 

9:00 Přerov Mše svatá – Za živou a + rodinu Zámrskou, Barvíkovu a + tetu a strýce Otáhalovy 

10:30 Přerov Mše svatá – Za + tatínka, živou a + rodinu a DO 

18:30 Přerov Mše svatá – S prosbou o dar zdraví, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého pro živou rodinu 

PONDĚLÍ 20. 3. 2023 SLAVNOST SV. JOSEFA 

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

18:00 Předmostí Mše svatá – Za živou a + rodinu Lužovou a za DO 

ÚTERÝ 21. 3. 2023 ÚTERÝ PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + Hanu Nováčkovou 

17:30 Sonus Společenství modlitby růžence 

 STŘEDA 22. 3. 2023 STŘEDA PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + manžele Annu a Ladislava Geyrmekovy 

18:30 Přerov Mše svatá – Za + Jaroslavu Gažarovou 

ČTVRTEK 23. 3. 2023 ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + Helenu Kurucovou 

15:00 Přerov Úklid kostela, skupina „B“ 

17:30 Dluhonice Mše svatá –  

18:00 Předmostí Eucharistická adorace 

 PÁTEK 24. 3. 2023 PÁTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

8:00 Přerov Mše svatá – Za + manžela, tchána, za živou rodinu a DO 

16:00 Přerov Eucharistická adorace 16:00 – 18:20 

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

18:30 Přerov Mše svatá – Za + Bořivoje a Marii Vymazalovy, živou rodinu a syna. 

 SOBOTA 25. 3. 2023 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

8:00 Přerov Mše svatá –  

8:45 Předmostí Mše svatá – Za úctu k počatému životu a za nenarozené děti 

18:30 Přerov Mše svatá – Za uzdravení kamarádky po těžké operaci 

NEDĚLE 26. 3. 2023  5. NEDĚLE POSTNÍ 

7:30 Prosenice Mše svatá 

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

8:45 Předmostí Mše svatá – Za dar Víry, Lásky a Naděje a Boží požehnání pro živou rodinu a milosrdenství zemřelým 

9:00 Přerov Mše svatá – Za farníky 

10:30 Přerov Mše svatá – Za + Karla a Marii Šťastné 

15:00 Sonus Farní shromáždění 

18:30 Přerov Mše svatá – Prosba o Boží pomoc při starostech 

 DALŠÍ INFORMACE: www.farnostprerov.cz   

Úklid kostela, skupina „A“ – čtvrtek 30. 3. 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. 

Příprava biřmovanců ve čtvrtek v 18:30 na faře v Přerově. 

  
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.  

• Děkujeme všem, kdo se zúčastnili děkanátní pouti do Olomouce za obnovu rodin a duchovní povolání. 

• Setkání rodičů, jejichž děti by letos chtěly přistoupit k prvnímu sv. přijímání bude ve středu po večerní mši 

svaté na faře v Přerově. 

• Příprava biřmovanců bude ve čtvrtek v 18:30 na faře v Přerově. 

• Prosíme ochotné muže i ženy, kteří by se chtěli zapojit do velkého úklidu v kostele sv. Vavřince před 

Velikonocemi, aby přišli v úterý 28. března muži od 15 a ženy od 16 hodin. Více informací na plakátcích a 

webu farnosti. 
 

 

 Přerov:  

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

• Zveme vás na Farní shromáždění 26. března od 15:00 na Sonusu. Nepropásněte svou příležitost podílet se na 

životě naší farnosti. Těšíme se na Vás, protože na každém z nás záleží. Chceme slyšet i váš hlas a těšíme se 

na spolupráci. 

• Křížové cesty v době postní budou vždy v pátek v 18 hodin ve farním kostele a v neděli ve 14 hodin na Šířavě. 

Dnes bude Ekumenická křížová cesta. 

• V pondělí v 16 hodin bude Setkání seniorů. 

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

• Zveme všechny zpěváky na zkoušku sboru na Velikonoce, a to ve čtvrtek od 18:00 na Sonusu. 

 

 

 Předmostí: 

• Po celou dobu postní zde budou křížové cesty vždy v neděli ve 14:30 a v pondělí od 17:15. 

• Ve čtvrtek bude mše svatá v Dluhonicích v 17:30. 

• Ve čtvrtek v 18:00 zde v kostele bude eucharistická adorace. 

• V sobotu je slavnost Zvěstování Páně, proto zde bude mše svatá v 8:45. 

 

 

Prosenice: 

• Přečíst svátky tohoto týdne. 

• Po celou dobu postní bude modlitba křížové cesty tady v kostele vždy v pátek od 17 hodin. 

• V pátek 24.3. bude probíhat akce Železný poutník. Kostel bude otevřen k modlitbě a adoraci. 

 


