Neděle 26. prosince 2010
Mše sv. v domově důchodců: Ve čtvrtek 30.12. v 9.00
Ekonomická rada: Ve čtvrtek bude v 18.45 na faře.
V pátek na silvestra bude mše sv. v Bludovicích v 9.00 a u sv. Anny v 17.30.
V sobotu a v neděli je v Bludovicích i u sv. Anny nedělní pořad bohoslužeb
Úmysly mší sv. na příští pololetí zapisujeme od pondělí 13.12. v sakristii.
Tříkrálová sbírka. Od 2.1. – 9.1. bude i v naší farnosti probíhat Tříkrálová sbírka. Prosíme děti, ale hlavně dospělé,
kteří by takto chtěli pomoct charitě, aby se nahlásili v sakristii do tří-čtyř členných skupinek. Zatím se bohužel nikdo
nenahlásil
Úklid sněhu. Prosíme hlavně muže, aby, když bude padat sníh, přišli pomoct s úklidem alespoň 1/2 hodiny před mší
sv.
Známky na misie: stále je možné je nosit do knihovny
V sobotu a v neděli je v Bludovicích i u sv. Anny nedělní pořad bohoslužeb
Úmysly mší sv. na příští pololetí zapisujeme od pondělí 13.12. v sakristii.
Tříkrálová sbírka. Od 2.1. – 9.1. bude i v naší farnosti probíhat Tříkrálová sbírka. Prosíme děti, ale hlavně dospělé,
kteří by takto chtěli pomoct charitě, aby se nahlásili v sakristii do tří-čtyř členných skupinek. Zatím se bohužel nikdo
nenahlásil
Úklid sněhu. Prosíme hlavně muže, aby, když bude padat sníh, přišli pomoct s úklidem alespoň 1/2 hodiny před mší
sv.
Známky na misie: stále je možné je nosit do knihovny
Prosíme rodiče, kteří mají děti zatím nechodící k sv. přijímání, aby je poučili, že mají dávat prst na ústa, když si jdou
pro křížek
Úmysly apoštolátu modlitby. Vzadu na stolku u sv. Anny i Markéty jsou úmysly apoštolátu modlitby a obrázek sv.
Cyrila a Metoděje. Můžeme se modlit tu modlitbu na druhé straně obrázku jako přípravu na výročí příchodu C+M
Neděle 19. prosince 2010
Celá adventní doba je dobou ztišení a mělo by to být i doma. Rodiny, které mají mladší děti, mají na stolku s dary
brožurku, která může být pomůckou jak prožít doma advent. V neděli pak děti v obětním průvodu od stolku ponesou
lísteček s pátečním úkolem, kterým ozdobí pařez vpředu
Zpovědní den: V úterý 21.12. je u sv. Anny zpovědní den od 8.00-12.00 a pak 14.00-18.00. Přijdou i cizí
zpovědníci, využijte toho!
Náboženství: Ve středu 22.12. je u sv. Anny normálně náboženství v 15.00 a 16.00
Mše sv. na Špluchově: Ve středu 22.12. je mimořádně mše sv. na Špluchově místo čtvrtku v 16.15
Zdobení Betléma: Ve čtvrtek 23.12. od 9.00 mládež zdobí u sv. Anny Betlém
Jesličková pobožnost: V sobotu 25.12. na Boží Hod bude v 16.00 pro děti Jesličková pobožnost
Česká mše vánoční: V neděli 26.12. v 15.00 bude u sv. Anny koncert při kterém zazní Rybova Česká mše vánoční
Díky všem, kteří v sobotu 18.12. uklízeli u sv. Markéty v Bludovicích v kostele i na faře
Díky také skautům a orlům za adorace minulý týden a v sobotu 18.12.
Neděle 12. prosince 2010
Návštěvy nemocných - v pondělí
Mše sv. pro děti v pátky u sv. Anny po celý advent! v 17.30 hod. Budeme poznávat postavy adventu. Rodiče přijďte
s dětmi, které pak dostanou lísteček s úkolem na neděli
Úmysly mší sv. na příští pololetí zapisujeme od pondělí 13.12. v sakristii.
Koncert ZUŠ Bohuslava Martinů. V úterý 14.12. a ve středu 15.12. v kostele sv. Anny vždy od 18.00.
Náboženství: Nezapomeňte na středu - v 15.00 3 tř. a 4, 5 tř. V 16.00 se učí 1, 2 tř. a 6, 7 tř. vždy u sv. Anny
Mini duchovní obnova. V pátek 17.12. a sobotu 18.12. je mini duchovní obnova pro mládež v Bludovcích, začátek
je na večerní mši u sv. Anny
Velký úklid u sv. Markéty. V sobotu 18.12. bude u sv. Markéty v Bludovicích v kostele velký úklid před vánocemi
od 8.00.
Předvánoční orelská adorace. V sobotu 18.12. je také od 18.00 adorace v kostele sv. Anny, jako příprava na vánoce.
Vedou ji Orli.
Neděle 5. prosince 2010
Velký úklid. V sobotu bude v kostele sv. Anny velký úklid před vánocemi. Kdo můžete, přijďte pomoct.
Návštěvy nemocných: Prosíme nahlaste v sakristii adresy nemocných, kteří by chtěli před vánocemi přijmout
svátosti, abychom je mohli navštívit (ne ty, ke kterým chodíme každý první pátek)
Výzva k Tříkrálové sbírce: Od 2.1. – 9.1. bude i v naší farnosti probíhat Tříkrálová sbírka. Prosíme děti, ale hlavně
dospělé, kteří by takto chtěli pomoct charitě, aby se nahlásili v sakristii do tří-čtyř členných skupinek.
Úklid sněhu. Prosíme hlavně muže, aby, když bude padat sníh, přišli pomoct s úklidem alespoň 1/2 hodiny před mší
sv.
Pouť do Starého Bohumína. Ve středu jedeme na ukončení poutí děkanátu ve Starém Bohumíně. Mše sv. je s
biskupem v 10.00. Odjezd autobusu v 9.00 z aut. nádr.,pak od Elánu 9.05 a ze Šumbarku z náměstí 9.15 a od
konečné č. linky 9 v 9.20 hod. V AUTOBUSE JE JEŠTĚ VOLNÉ MÍSTO!
Náboženství: Ve středu je normálně náboženství u sv. Anny. V 15.00 3 tř. a 4,5 tř. V 16.00 1,2 tř. a 6,7 tř.

Neděle 28.listopadu 2010
Nedělní dětská mše sv.: v neděli 5. 12. v 10 hod. u sv. Anny. Po mši budou děti plnit úkoly v rámci setkání se sv.
Mikulášem. Prosíme, aby rodiče, jejichž děti se chtějí zúčastnit, je přihlásili v zákristii
Ukončení poutí děkanátu ve Starém Bohumíně: středa 8.12. Mše sv. je s biskupem v 10.00. Odjezd autobusu v 9.00
z aut. nádr., přihlaste se v zákristii
Náboženství: středa u sv. Anny. V 15.00 se učí 3 tř. ve zpěvárně a 4,5 tř. v knihovně. V 16.00 se učí 1,2 tř. v
knihovně a 6,7 tř. ve zpěvárně.
Adorace za kněze: ve čtvrtek po mši sv. u sv Anny.
Žehnání adventních věnců: tuto neděli na začátku mší sv.
Sbírka na potřeby kostela z minulé neděle: sv.Anna 18.108 Kč, Sv.Markéta 2.214 Kč, Špluchov 990 Kč
Adventní jarmark: právě tuto neděli v círk. středisku na Šumbarku. V nabídce budou výrobky dětí a pedagogů
střediska s adventní a vánoční tematikou. Výtěžek jarmarku bude věnován na dofinancování příjezdové cesty.
Neděle 21. listopadu 2010
Náboženství: Středa u sv. Anny. V 15.00 se učí 3 tř. ve zpěvárně a 4,5 tř. v knihovně. V 16.00 se učí 1,2 tř. v
knihovně a 6,7 tř. ve zpěvárně.
Mše sv. pro mládež - v pátek v 17.30 v kostele u sv. Anny
Adorace a modlitby za nenarozené děti: Po mši sv. v pátek bude u sv. Anny
Sbírka tuto neděli 21. listopadu je na potřeby kostela. Všem dárcům velký dík.
Ekumenické setkání. Tuto neděli v 16.00 je v evangelickém kostele v Bludovicích představení jejich sboru v rámci
seznamování s jinými církvemi. Jste srdečně zváni
Neděle 14. listopadu 2010
Další ekumenické setkání. V neděli v 16.00 bude vedle v evangelickém kostele v Bludovicích představení jejich
sboru v rámci seznamování s jinými církvemi. Jste srdečně zváni. Více o programu...
Poděkování za úhrab listí a úklid zpěvárny. Díky všem, kteří jste v soboru přišli pomoct ke sv. Anně s úklidem
zpěvárny a hrabáním listí.
Mše sv. pro děti bude v pátek v 17.30 u sv. Anny
Pastorační rada. Dnes po večerní mši v 18.45 je u sv. Anny první setkání pastorační rady. Přijďte prosím všichni
zvolení
Setkání mladších ministrantů začíná v úterý v 18.00 na faře v Bludovicích. Konec ve středu na večerní u sv. Anny.
Je to i pro ty, kdo by chtěli začít ministrovat. Kluci přihlaste se v sakristii. Bližší info u kaplana
Náboženství tuto středu - 17. listopadu odpadá! Je státní svátek. Jinak se v průběhu školního roku učí u sv. Anny. V
15.00 3 tř. ve zpěvárně a 4,5 tř. v knihovně. V 16.00 se učí 1,2 tř. v knihovně a 6,7 tř. ve zpěvárně. Díky a prosíme
aby rodiče i nadále posílali děti do náboženství
17. listopad: ve středu bude mše sv. u sv. Anny místo rána večer v 17.30
Neděle 7. listopadu 2010
Mše sv. pro mládež - v pátek bude v 17.30 u sv. Anny
BRIGÁDA: V sobotu po ranní mši v 8.00 u sv. Anny bude brigáda na shrabání listí a úklid zpěvárny po malování.
Přijďte prosím pomoct.
PASTORAČNÍ RADA. Příští neděli po večerní mši v 18.45 je u sv. Anny první setkání pastorační rady. Přijďte
prosím všichni zvolení.
Díky rodičům za pochopení změny výuky náboženství. Bude se učit až do konce šk. roku u sv. Anny. V 15.00 se učí
3 tř. ve zpěvárně a 4,5 tř. v knihovně. V 16.00 se učí 1,2 tř. v knihovně a 6,7 tř. ve zpěvárně. Díky a prosíme aby
rodiče i nadále posílali děti do náboženství
Neděle 31. října 2010
Mše sv. pro děti - v pátek bude v 17.30 u sv. Anny
Prodej knih a kalendářů. Příští neděli bude v knihovně u sv. Anny prodej knih a kalendářů
O Slavnosti Všech Svatých bude v 7.00 mše v Bludovicích , v 16.00 na Špluchově a v 17.30 u sv. Anny
Svátost smíření. V pondělí také ještě bude od 15.00 u sv. Anny příležitost ke svátosti smíření.
O Památce věrných zemřelých - úterý¨- bude mše sv. ráno v 7.00 jen Bludovicích a večer v 17.30 u sv. Anny
Pobožnost za zemřelé. V úterý po ranní mši v Bludovicích bude pobožnost za zemřelé na hřbitově
Neděle 24.října 2010
VÝŠE SBÍREK NA MISIJNÍ NEDĚLI:
Sv. Anna 53.145,- Kč
Sv. Markéta 6.489,- Kč
Špluchov 1.779,- Kč
Svátost smíření. Ve čtvrtek a v pátek bude u sv. Anny od 15.30 příležitost ke svátosti smíření. Pak ještě v pondělí
1.11. od 15.00 Nebude ale žádný hromadný zpovědní den, tak využijte těchto možností.
Mše sv. pro mládež - v pátek bude v 17.30 u sv. Anny
Info o farních prostorách a náboženství na ul. Kolmé. Příští neděli v 9.15 bude v kostele sv. Anny důležité setkání
rodičů dětí, které chodí do náboženství. Přijďte i vy, kteří se chcete dovědět o novém posunu ohledně farních prostor
v centru města.
Změna času. Příští neděli je také změna času, posuneme si hodinky o hodinu zpět

Náboženství. Prosíme rodiče, aby posílali děti do náboženství – sraz je před kaplí P.M. v centru na Kolmé ve 14.55
pro 3,4,5 třídu a v 15.55 pro 1,2,6,7 třídu- 8,9 třída a 1.ročník stř. školy má nábož. formou společenství.
Úmysly na mše sv. jsou již do konce roku zcela obsazené. Jak u sv. Anny, tak i u sv. Markéty . Na další pololetí
budeme zapisovat od poloviny prosince.
Neděle 17.října 2010
Mše sv. v domově důchodců je v sobotu v 9.00
MISIJNÍ NEDĚLE. Příští neděli je misijní neděle – sbírka půjde na misie
EKONOMICKÁ A PASTORAČNÍ RADA. Minulou neděli jsme volili ekonomickou radu. Po sečtení hlasů a
dotázání těch, kteří byli na prvních místech přijali nabídku služby v ekonomické radě tito farníci: paní Markéta
Oravčíková, Antonín Bonczek, Marek Světnička a Marek Plawny. Za sv. Markétu a Špluchov: pan Jiří Montag,
Josef Pavlas a Karel Liberda.
Pastorační rada byla jmenována v tomto složení: za farnost sv. Anny: paní Marie Pískalová, Marie Crhanová, Alena
Balcarová, Hana Svobodová, pan Bohumír Jakubják, Vladimír Moudrý, Marek Václavek a Dominik Pustowka. Za
sv. Markétu a Špluchov: paní Eva Kučerová, Kateřina Durčáková a Marie Knoppová. Děkuji všem, že přijali tuto
službu.
Neděle 10. října 2010
Mše sv. pro mládež - v pátek v 17.30 u sv. Anny
V pátek a sobotu jsou komunální volby. Chci poděkovat našim farníkům, panu Plawnemu a ostatním, kteří nás v
zastupitelstvu a různých komisích města v uplynulém období reprezentovali, za jejich pomoc při získávání dotací
pro farnost. Zároveň vás všechny chci povzbudit, abyste šli k volbám a volili ty osobnosti, které nám mohou pomoct
v dalším období, např. při dostavbě farních prostor u sv. Anny apod., aby se spolupráce farnosti a města mohla
úspěšně rozvíjet
Zastávka sester Dobrého pastýře. Tuto neděli před kostelem prodávají sestry Dobrého pastýře ruční výrobky
(polštářky, svíčky, blahopřání) žen v tísni, se kterými sestry pracují
Neděle 3. října 2010
Koncert pravoslavných mnichů. Ve středu v 19.00 v rámci Svatováclavského hudebního festivalu proběhne v našem
kostele koncert pravoslavných mnichů Ipatjevského mužského kláštera z města Kostrom v Rusku (Více...)
Mše sv. pro děti - v pátek v 17.30 u sv. Anny
Zastávka sester Dobrého pastýře. V neděli budou před kostelem prodávat sestry Dobrého pastýře ruční výrobky
(polštářky, svíčky, blahopřání) žen v tísni, se kterými sestry pracují
Úmysly na mše sv. jsou již do konce roku zcela obsazené. Jak u sv. Anny, tak i u sv. Markéty . Na další pololetí
budeme zapisovat od poloviny prosince.
Neděle 26. září 2010
POZOR: Bohoslužby ve farnosti jako obvykle, s výjimkou úterý - svátek sv. Václava, kdy bude navíc v 9.00 mše v
Bludovicích a na Špluchově v 16.00 místo čtvrtku (tento čtvrtek na Špluchově mše sv. nebude)
Poděkování. Moc děkuji paní Moldříkové a všem ostatním maminkám, které připravily a zúčastnily se modlitebního
třídenní.
Sbírka z minulé neděle na církevní gymnázium v Ostravě vynesla u sv. Anny 21.005 Kč, na Špluchově 1.010 Kč a v
Bludovicích 4.594 Kč – díky za vaše dary
Náboženství. Prosíme rodiče, aby posílali děti do náboženství – sraz je před kaplí P.M. v centru na Kolmé ve 14.55
pro 3,4,5 třídu a v 15.55 pro 1,2,6,7 třídu, 8,9 třída a 1.ročník stř. školy má nábož. formou společenství – sraz v
pátek po mši sv. u sv. Anny
Setkání ministrantů. V pondělí po večerní mši u sv. Anny začne setkání ministrantů do 15 let s přenocováním na faře
v Bludovicích. Zveme taky mladší kluky, kteří by chtěli ministrovat. Konec v úterý v 16.30 na Kolmé v nových
farních prostorách
Ekumenická bohoslužba ke cti sv. Václava. V úterý bude v 10.00 v nemocnici v přízemí v křesťanském centru
ekumenická bohoslužba ke cti sv. Václava
Seminář o duchovní službě v nemocnici. Ve středu v 17.30 ve sboru Slezské církve evangelické v Prostřední Suché
bude seminář o duchovní službě v nemocnici. Přednášet bude MUDr. Marie Opatrná z Prahy
Mše sv. pro mládež. V pátek v 17.30 u sv. Anny.
Přehlídka schol v Radvanicích. V sobotu je v Radvanicích přehlídka schol nazvaná Superschol. Program je od rána,
koncert všech účastníků od 16.00 – jste zváni.
Adorace za kněze: ve čtvrtek po mši sv. u sv. Anny
Adorace mládeže: v pátek po mši sv. u sv. Anny
Neděle 19. září 2010
Dnes je sbírka na církevní gymnázium v Ostravě – díky za vaše dary.
Prosíme rodiče, aby posílali děti do náboženství – sraz je před kaplí P.M. v centru na Kolmé ve 14.55 pro 3,4,5 třídu
a v 15.55 pro 1,2,6,7 třídu.
Náboženství pro 8,9 třídu a 1.ročník stř. školy je formou společenství – sraz v pátek po mši sv. u sv. Anny¨
Modlitební třídenní. V pátek přede mší sv., v sobotu po mši sv. a v neděli mezi 8.00 a 10.00 mší bude v kostele sv.
Anny probíhat modlitební třídenní. Formou adorace se budou maminky modlit za své děti – jste všichni zváni.
Mše sv. pro děti - v pátek v 17.30 u sv. Anny.

Setkání ministrantů. V pondělí 27.9. po večerní mši začne setkání ministrantů do 15 let s přenocováním na faře v
Bludovicích. Zveme taky mladší kluky, kteří by chtěli ministrovat. Konec v úterý 28.9. v 16.30 na Kolmé v nových
farních prostorách. Přihlaste se do příští neděle v sakristii
NEDĚLE 12. 9. 2010
Rodičové, připomínejte dětem hodiny náboženství. Prosíme rodiče, aby posílali děti do náboženství – sraz je před
kaplí P.M. v centru na Kolmé ve 14.55 pro 3,4,5 třídu a v 15.55 pro 1,2,6,7 třídu
Náboženství formou společenství. 8,9 třída a 1.ročník stř. školy má nábož. formou společenství – sraz v pátek po
mši sv. u sv. Anny
Počítání sbírek v pátek. V pátek v 16.45 se budou u sv. Anny počítat sbírky, prosíme ty, kdo by chtěli pomoct, aby
přišli
Valná hromada mládeže. V pátek bude v 17.30 u sv. Anny mše sv. pro mládež a po ní v 19.00 bude v nových
farních prostorách na Kolmé valná hromada mládeže, ohledně dalšího setkávání společenství
Příští neděli je sbírka na církevní gymnázium v Ostravě
Setkání ministrantů na faře v Bludovicích. Za 14 dní v pondělí 27.9. bude setkání mladších ministrantů s
přenocováním na faře v Bludovicích. Zveme taky mladší kluky, kteří by chtěli ministrovat. Bližší informace u
kaplana o. Karla
NEDĚLE 5. 9. 2010
Setkání rodičů dětí, které budou v následujícím školním roce chodit do náboženství je tuto neděli 5. září u sv. Anny
v 9.15. Setkání bude krátké ale důležité! Rodiče prosíme – přijďte!
Tuto středu začínají první hodiny náboženství. (Rozvrh je možné shlédnou zde.)
V neděli 12. září bude Slavnost posvěcení kaple na Špluchově. Při mši sv. v 7,30 hod si připomeneme 80. výročí od
jejího posvěcení
NEDĚLE 29.8.2010
POZOR, ještě naposledy bude mše sv. v pondělí ráno v 7.00 a v úterý večer v 17.30, poté opět platí režim běžného
roku..
Náboženství. Vzadu na stolku s novinami jsou přihlášky do náboženství, prosím rodiče, aby děti přihlásili a do
konce srpna přinesli vyplněné přihlášky do sakristie.
Pohřeb P. Holka. V úterý 24. 8. zemřel ve věku nedožitých osmdesáti pěti let P. Josef Holek, který byl kaplanem v
Havířově od r. 1960 do r. 1973. Pohřeb P. Holka bude v pondělí 30. srpna 2010 ve 14 hodin v katedrále Božského
Spasitele v Ostravě.
NEDĚLE 22. 8. 2010
Pouť děkanátu s biskupem. V sobotu 4.9. je pouť našeho děkanátu s biskupem do Frýdku za nová duchovní a
manželská povolání. Odjezd autobusu je v 15.30 z autobusového nádraží, 15.35 od Obecního úřadu z Hor. Bludovic
a 15.37 z rozcestí na Špluchov u tří křížů. Na programu růženec, adorace a mše sv. s biskupem. Cena 30 Kč,
přihlaste se co nejdřív v sakristii,
Sbírky z minulé neděle: sv. Anna 16.314 Kč + 3 Eura, sv. Markéta a špluchov 3.590 Kč.
Neděle 15. 8. 2010
Nátěr střechy na Špluchově. Děkuji za natření střechy kaple na Špluchově a také vám, kteří jste brigádníkům
poskytli zázemí a stravu.
Renovace hlavních dveří u sv.Markéty. Všimli jste si jistě zrenovovaných hlavních dveří u sv Markéty. Tato
renovace stála 18 420,- Kč. Děkuji všem, kteří se o to zasloužili a také sponzorovi za zaplacení této opravy.
Pouť děkanátu s biskupem. V sobotu 4.9. je pouť našeho děkanátu s biskupem do Frýdku za nová duchovní a
manželská povolání. Odjezd autobusu je v 15.30 z autobusového nádraží, 15.35 od Ob. úřadu z Hor. Bludovic a
15.37 z rozcestí na Špluchov u tří křížů. Na programu růženec, adorace a mše sv. s biskupem. Cena 30 Kč, přihlaste
se co nejdřív v sakristii,
Neděle 8. 8. 2010
Pouť do Frýdku. V sobotu 14.8. proběhne tradiční pěší pouť do Frýdku. Ve 12.00 je požehnání v kostele sv.
Markéty a ze Špluchova se vychází ve 13.00. Zakončení bude v 18.00 mší sv. a světelným průvodem ve frýdecké
bazilice. Zpátky se pojede společně, zajištěným autobusem.
Příští neděli je sbírka na potřeby kostela
Přihlášky do náboženství. V kostele sv. Anny vzadu na stolku s novinami jsou přihlášky do náboženství. Prosím
rodiče, aby děti přihlásili a do konce srpna přinesli vyplněné přihlášky do sakristie
Volné úmysly na mše sv. na příští pololetí. Úmysly je možno nahlásit po každé mši svaté.
Bohumínští zaplavení děkují moc za sbírku. Podpořili jsme řeholní sestry, 3 rodiny a jednu mateřskou školku,
kterým bohumínský farář nakoupil pračky a školce hračky.

