Neděle 25. prosince 2011
Sbírka na opravu lavic v Bludovicích- dnes je sbírka na opravu lavic v Bludovicích
Jesličková - dnes je v 16.00 v kostele sv. Anny Jesličková pobožnost. Bude se hrát divadlo o narození Ježíše a pak
bude krátká adorace. Zároveň děti, které ještě nedonesly betlémy je mohou donést – bude tam malá výstava
Domov důchodců - v úterý je v 9.00 mše sv. v domově důchodců
Ekonomická rada - v úterý bude v 18.00 setkání ekonomické rady na faře
Špluchov - ve čtvrtek mše sv. na Špluchově není
Obnova manž. závazků - v pátek bude na sv. rodinu mše sv. u sv. Anny s obnovou manželských závazků
Lektoři - lektoři přijďte se prosím zapsat na službu čtení v dalším měsíci
Neděle 18. prosince
Zpovědní den: v úterý u sv. Anny od 8-12 a od 14-18 zpovídají cizí zpovědníci. Využijte toho, o svátcích už se
zpovídat nebude.
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Mše sv. pro děti: v pátek u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně. Děti půjdou v průvodu se svíčkami. Při
kázání bude mini divadlo, po mši v kanceláři pohoštění a hra. Rodiče prosím přiveďte děti.
Sbírka na opravu lavic v Bludovicích: Příští neděli bude sbírka na opravu lavic v Bludovicích
Vánoční scénka a pobožnost u jesliček: zveme také všechny děti a rodiče na příští neděli 25.12. do sv. Anny. V
16.00 bude vánoční scénka a pak bude krátká pobožnost u jesliček.
Zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí vždy po mši sv.. Protože zájemců je hodně, je možně zapsat jen
jednu nedělní mši a zbytek ve všední dny
DÍKY VŠEM KDO VČERA UKLÍZELI KOSTEL SV. MARKÉTY
Neděle 11. prosince
Adventní koncert ZUŠ Bohuslava Martinů: v úterý a ve středu u sv. Anny vždy od 18.00
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Setkání varhaníků: ve čtvrtek od 16.00 v kanceláři u sv. Anny
Setkání biřmovanců: opět ve čtvrtek u sv. Anny po mši sv., tentokrát v knihovně od 18.15 hod
Návštěvy nemocných: v pátek dopoledne budeme navštěvovat nemocné (kromě prvopátečních). Přijďte je do
sakristie nahlásit.
Mše sv. pro děti: v pátek bude u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně. Děti půjdou v průvodu se svíčkami.
Při kázání bude mini divadlo, po mši v kanceláři pohoštění a hra. Rodiče prosím přiveďte děti.
Předvánoční úklid u sv. Markéty: v sobotu bude u sv. Markéty od 9.00.
Adorace: také v sobotu bude u sv. Anny adorace od 18-19 hod. Modlí se skauti, jste zváni
Prodej knih: příští neděli bude v knihovně u sv. Anny
Zpovědní den před vánocemi bude v úterý 20.12.
Zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí: od pondělí po mši sv. zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí.
Protože zájemců je hodně, je možně zapsat jen jednu nedělní mši a zbytek ve všední dny
Neděle 4. prosince 2011
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Zajímavé kino: také ve středu v 17.45 se hraje v kult. domě P. Bezruče dokument o Janu Pavlu II.
Koncert na Špluchově: ve čtvrtek je v 17.00 v kapli na Špluchově adventní koncert „Křesťanů z Bludovic
Setkání biřmovanců: ve čtvrtek u sv. Anny po mši sv. Tentokrát v knihovně od 18.15 hod
Mše sv. pro děti s divadelní hrou: v pátek u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně. Děti půjdou v průvodu
se svíčkami. Při kázání bude mini divadlo, po mši v kanceláři pohoštění a hra. Rodiče prosím přiveďte děti. Při
každé mši v adventu dostanou postavičku do betléma
Předvánoční úklid u sv. Anny: v sobotu od 8.00.Prosíme přijďte i muži. U sv. Markéty bude úklid v sobotu
17.12.
Adorace u sv. Markéty: v sobotu od 18-19 hod. Modlí se orli, jste zváni
Adventní koncert scholy z Vřesiny: příští neděli v 15.00 bude u sv. Anny
Nahlašte v sakristii nemocné (kromě prvopátečních), které bychom měli navštívit před vánocemi. Budeme je
navštěvovat v pátek 16.12. dopoledne
Neděle 27. listopadu
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Setkání lektorů: ve čtvrtek po adoraci v 19.00 v knihovně u sv. Anny
Mše sv. pro děti: v pátek bude u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně. Děti půjdou v průvodu se svíčkami.
Při kázání bude mini divadlo, po mši v kanceláři pohoštění a hra. Rodiče prosím přiveďte děti.
Adorace rodičů za děti: V sobotu bude u sv. Anny adorace od 18-19 hod. Modlí se rodiče za děti, jste zváni
Prodej knih: příští neděli v knihovně u sv. Anny
Mikulášská nadílka: V neděli bude u sv. Anny po dětské mši sv. v 10.00 mikulášská nadílka, rodiče, prosím,

přijďte do sakristie nahlásit počty dětí, které se zúčastní
Setkání rodin na faře: Příští neděli také bude od 16 hod setkání rodin na faře
Neděle 20. listopadu
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Příprava k biřmování: ve čtvrtek u sv. Anny po mši sv. v 18.15
Mše sv. pro mládež: v pátek u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Přednáška o misiích-vrtání studní na Haiti: v pátek po mši sv. v 18.15 bude v knihovně. Všichni jste zváni
Začíná Advent! Příští neďěli začíná advent,přineste přede mší před oltář adventní věnce,požehnáme je
Adventní ekumenická bohoslužba: příští neděli bude u sv. Anny v 15.00 - jste zváni
Mikulášská nadílka: V neděli 4.12. bude po dětské mši sv. v 10.00 u sv. Anny mikulášská nadílka, rodiče prosím
přijďte do sakristie nahlásit počty dětí, které se zúčastní
Stolní kalendáře pro r.2012: v sakristii si můžete zakoupit stolní kalendáře, zvláště misijní kalendář,jehož koupí
přispějete na misie
Zápis ze setkání pastorační rady
Modlitba za farnost: Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost
Dopředu hlásíme, že:
- v adventní době budou děti dostávat při každé mši sv. postavičky do betléma, který si doma vytvoří a přinesou
25.12. do kostela
- při mši sv. v pátky u sv. Anny se bude hrát divadlo, po mši sv. budou mít děti v knihovně občerstvení a zahrají si
hru.
- děti z náboženství o jarních prázdninách 8.-10.2.2012 pojedou na Orlí Hnízdo
Neděle 13. listopadu 2011
Náboženství: ve středu je náboženství u sv. Anny od 16.00
Setkání pastorační rady: ve čtvrtek po mši sv. v 18.15 v knihovně u sv. Anny – prosím přijďte
Mše sv. pro děti: v pátek u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Tradiční kocert duchovní hudby: v sobotu v 16.30 u sv. Anny
Církevní silvestr: v sobotu začíná v Těrlicku v dětském domově mší sv. v 17.30 církevní silvestr mládeže
Mikulášská nadílka: v neděli 4.12. bude po dětské mši sv. v 10.00 u sv. Anny mikulášská nadílka, rodiče prosím
přijďte do sakristie nahlásit počty dětí, které se zúčastní
Stolní misijní kalendář: v sakristii u sv. Anny si můžete zakoupit stolní misijní kalendář, jehož koupí přispějete na
misie
Modlitba za farnost: Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost
Neděle 6. listopadu 2011
SETKÁNÍ RODIN: dnes v 16.00 na faře. Jsou zvány rodiny i s dětmi
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Příprava na biřmování: ve čtvrtek po mši sv. v 18.15 u sv. Anny. Biřmovanci přineste si bibli
Mše sv. pro mládež: v pátek u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Brigáda na úklid listí: v sobotu po ranní mši sv. bude před kostelem sv. Anny brigáda na shrabání listí. Prosím
přijďte v hojném počtu a kdo můžete přineste i hrábě
Děkovná mše sv.: v sobotu je v Bludovicích v 10.30 děkovná mše sv.
Nabídka výšivek a výrobků žen v tísni: příští neděli před kostelem u sv. Anny si budete moci zakoupit výšivky a
jiné výrobky žen v tísni. Budou je prodávat sestry Dobrého pastýře, které o ně pečují.
Tradiční předadventní koncert: 19.11. v 16.30 bude v kostele sv. Anny tradiční předadventní koncert souboru
Canticorum
Stolní misijní kalendář je již v sakristii! V sakristii u sv. Anny si můžete zakoupit stolní misijní kalendář,jehož
koupí přispějete na misie
Modlitba za farnost: Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost
Neděle 30. října 2011
Sbírka na misie z minulé neděle vynesla u sv. Anny 38 630,- v Bludovicích 11 167,- na Špluchově 2 154,-díky za
vaše dary na papežské misijní dílo a na Haiti
Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat od 2.-8.11. Podmínkou je přijetí svátosti smíření (stačí
přijmout v několikadenním rozmezí),přijetí Eucharistie–ten den, modlitba na úmysl Svatého otce a také se ten den
na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru)
proto bude v pondělí, úterý a středu u sv. Anny od 15.30 do 17.30 příležitost ke svátosti smíření a bohoslužby
tam budou každý den v 17.30
Pobožnost na hřbitově za zemřelé bude v úterý po ranní mši sv. v Bludovicích, stejně tak i na Špluchově po mši
sv. a také po večerní mši u sv. Anny
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00

Mše sv. pro děti: v pátek u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně Také v neděli bude v 10.00 u sv. Anny
mše sv. pro děti - rodiče, přijďte s dětmi dopředu!
Mše sv. v domově důchodců: v sobotu v 9.00 mše sv.
Setkání rodin na faře: příští neděli v 16.00. Jsou zvány rodiny i s dětmi.
Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost
Neděle 23. října 2011
Koncert komorního orchestru CAMERATA JANÁČEK a sólisty na housle Jiřího Vodičky: v úterý v rámci
Svatováclavského hudebního festivalu u sv. Anny v 19.00
Náboženství ve středu není. Jsou prázdniny.
Říjen je měsíc růžence, každý čtvrtek se budou u sv. Anny jednotlivá společenství ve farnosti od 16.45 modlit
růženec –jste zváni k této modlitbě.Teď ve čtvrtek s orly
Duchovní obnova biřmovanců na Orlím Hnízdě: v pátek začíná duchovní obnova biřmovanců na Orlím Hnízdě,
sraz na vlakovém nádraží je ve 14.30
Mše sv. pro mládež: v pátek u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Pozor, opět se posunem v čase! Příští neděli se mění čas, posuneme si hodinky o 1 hodinu zpět
Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost
Neděle 16. října 2011
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Říjen je měsíc růžence, každý čtvrtek se budou jednotlivá společenství ve farnosti od 16.45 modlit u sv. Anny
růženec –jste zváni k této modlitbě.Teď ve čtvrtek s maminkami
Setkání lektorů je ve čtvrtek u sv. Anny v 18.15 nad písmem sv.
Mše sv. pro děti: v pátek u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Setkání ministrantů: v sobotu ráno v 9.00 na faře v Bludovicích, konec v neděli v 10.00
POZOR: v sobotu nebude u sv. Anny mše sv. v 7:00, ale až v 10.00 děkovná mše sv. o. Petra Fialy za 10 let
kněžství
Misijní neděle: příští neděle. Sbírka půjde na misie
Prodej knih: příští neděli v knihovně u sv. Anny
Modlitba za farnost: Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost
Neděle 9. října 2011
Na Špluchově bude v úterý ve 14.00 pohřební mše sv. Ve čtvrtek už mše v kapli nebude
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Říjen je měsíc růžence, každý čtvrtek se budou jednotlivá společenství ve farnosti od 16.45 u sv. Anny modlit
růženec –jste zváni k této společné modlitbě.Teď ve čtvrtek mládež
Příprava k biřmování: ve čtvrtek od 18.15 u sv. Anny
Mše sv. pro mládež: v pátek u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Víkend dětí z náboženství ve Frýdlantě: V pátek odjíždí děti z náboženství do Frýdlantu, odjezd z vlakového
nádraží je v 16.00
Příští neděli je sv. Hedviky, patronky diecéze. Celý týden se budeme po mši sv. modlit modlitbu za diecézi u
příležitosti jejího 15 výročí
Modlíme se za farnost: každé pondělí ve 20.00 ve svých domovech
Neděle 2.října 2011
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Říjen je měsíc růžence, každý čtvrtek se budou jednotlivá společenství ve farnosti od 16.45 u sv. Anny modlit
růženec –jste zváni k této společné modlitbě.Teď ve čtvrtek skauti
Organizační schůzka lektorů: ve čtvrtek u sv. Anny od 19.00 - důležitá – prosím přijďte
Mše sv. pro děti: opět v pátek u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Pouť na Hostýn pro mládež: v pátek odjíždí mládež na pouť na Hostýn, tedy ani 8 a 9 třída nebude mít
společenství
Mše sv. v domově důchodců: v sobotu 9.00
Víkend dětí z náboženství ve Frýdlantě: od 14.-16.10. Rodiče prosím odevzdejte přihlášky, zda vaše dítě pojede,
pokud je nemáte, přihlaste děti v sakristii
Modlitba za farnost: Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost
Nástěnka s fotkami z farních akcí: u sv. Anny vzadu je nástěnka s fotkami z farních akcí. Kdo chce, může si
vzadu objednat tyto fotky (napsat název akce, číslo fotky a počet)
Neděle 25.září 2011
Mše sv. ve středu - Slavnost sv. Václava:Bludovice v 7 h, Špluchov 16 h, sv. Anna v 17,30h
Náboženství: ve středu není! 8-9 třída bude mít náboženství formou společenství vždy v pátek v 18.15 po mši u

sv. Anny
Prezentace účastníků Světového setkání mládeže v Madridu: taky v pátek po mši sv.
Biřmování: další setkání biřmovanců je ve čtvrtek v 18.15 u sv. Anny
Pouť do Frýdku: Pouť děkanátu za rodiny a duchovní povolání. Přihlášky a info v sakristii.
Nedělní dětská mše sv.: sv. Anna v 10 h. Předškolní děti, 1. a 2. třída budou mít bohoslužbu slova v knihovně.
Setkání rodin na faře: Příští neděle v 16 h. Papuče sebou, děti sport. oblečení.Program jak pro rodiče, tak i pro děti
zajištěn.
Říjnová pouť do Frýdku: v sobotu 1.října je ve Frýdku pouť děkanátu za rodiny a duch.povolání, kdo chcete jet
přihlaste se co nejdřív v sakristii. Odjezd v 15.30 z aut. nádr., cena 30 Kč
Víkend dětí z náboženství ve Frýdlantě: od 14.-16.10.
Modlitba za farnost. Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost
Neděle 18. září 2011
Náboženství: ve středu je náboženství u sv. Anny. 1-2 tř. se učí v knihovně, 3tř. v kanceláři, 4-5tř. ve zpěvárně, 67tř. v sakristii. Všechny skupiny začínají stejně v 16.00. , 8-9 třída bude mít náboženstvíformou společenství vždy
v pátek v 18.15 po mši u sv. Anny
Biřmování: další setkání biřmovanců je ve čtvrtek v 18.15 u sv. Anny
Mše sv. pro mládež v pátek bude u sv. Anny mše sv. pro mládež. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Školení lektorů: v sobotu je od 9.00 – 12.00 NA FAŘE školení lektorů. Přednášet bude herečka Martina
Pavlíková o správném přednesu a výslovnosti
Říjnová pouť do Frýdku: v sobotu 1.října je ve Frýdku pouť děkanátu za rodiny a duch.povolání, kdo chcete jet
přihlaste se co nejdřív v sakristii. Odjezd v 15.30 z aut. nádr., cena 30 Kč
Víkend dětí z náboženství ve Frýdlantě: od 14.-16.10.
Neděle 11. září 2011
Mše na Špluchově již v pondělí: v pondělí je na Špluchově ve 14.00 pohřeb pana Němce,mše sv.už ve čtvrtek na
Špluchově nebude
Ekonomická rada: v úterý v 19.00 bude setkání ekonomické rady na faře v Bludovicích
Náboženství: ve středu je náboženství u sv. Anny. 1-2 tř. se učí v knihovně, 3tř. v kanceláři, 4-5tř. ve zpěvárně, 67tř. v sakristii. Všechny skupiny začínají stejně v 16.00.
Biřmování: další setkání biřmovanců je ve čtvrtek v 18.15 u sv. Anny
Mše sv. pro děti: v pátek bude u sv. Anny první mše sv. pro děti. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Školení lektorů: v sobotu je od 9.00 – 12.00 v knihovně u sv. Anny školení lektorů. Přednášet bude herečka
Martina Pavlíková o správném přednesu a výslovnosti
Sbírka na církevní školy: příští neděli 18.září
Neděle 4. září 2011
První hodina Náboženství: ve středu. Všechny skupiny: 1-2, 3, 4-5, 6-7 budou začínat stejně. Sraz je v 16.00 v
kostele u sv. Anny.
Nábožensví 8-9 třída bude mít náboženství formou společenství vždy v pátek v 18.15 po mši u sv. Anny
Mše sv. pro mládež: v pátek u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně. Po mši bude první společenství
mládeže.
Pouť ministrantů: v sobotu je v Hradci n. Moravicí pouť ministrantů. Bližší info v sakristii
Prodej knih: příští neděli v knihovně u sv. Anny
Biřmování: další setkání biřmovanců je až další čtvrtek 15.9.. v 18.15 u sv. Anny
Modlitba za farnost: Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost
Kancionály v kostele jsou jen na zapůjčení: Vzadu na stolku je několik kancionálů, jsou na půjčení při mši sv.,
prosíme nenoste je domů
Neděle 28. srpna 2011
Ve středu mše svatá nebude ráno, ale až večer.
Pastorační rada: Ve středu v 18,15 je setkání pastorační rady.
Kající adorace za kněze s o. biskupem. Ve čtvrtek 1.9. v 17.30 bude mít mši sv. zde v kostele otec biskup a pak
povede kající adoraci za kněze
V pátek po mši sv. bude adorace.
Biřmování. Příští rok, bychom chtěli mít u sv. Anny biřmování. Zájemci, kteří jste ještě nepřijali tuto svátost a je
vám více než 15 let, přihlaste se v sakristii. První setkání biřmovanců bude v pátek 2.9. v 19.00 v kostele
Náboženství. Rodiče, kteří ještě nemáte přihlášky na příští rok pro děti do náboženství, si je vyzvedněte v sakristii a
vyplněné je tam prosím odevzdejte. Setkání rodičů dětí, které půjdou do náboženství bude v neděli 4.9. v 9.15
Ukončení sběru víček. Ke dni 31.července 2011 jsme ukončili sběr víček z použitých PET láhví. Děkujeme všem,
kteří tuto akci podporovali a prosíme, aby už do farní knihovny víčka nepřinášeli
Modlitba za farnost. Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost

Neděle 21. srpna 2011
Kající adorace za kněze s o. biskupem. Ve čtvrtek 1.9. v 17.30 bude mít mši sv. zde v kostele otec biskup a pak
povede kající adoraci za kněze
Biřmování. Příští rok, bychom chtěli mít u sv. Anny biřmování. Zájemci, kteří jste ještě nepřijali tuto svátost a je
vám více než 15 let, přihlaste se v sakristii. První setkání biřmovanců bude v pátek 2.9. v 19.00 v kostele
Náboženství. Rodiče, kteří ještě nemáte přihlášky na příští rok pro děti do náboženství, si je vyzvedněte v sakristii a
vyplněné je tam prosím odevzdejte. Setkání rodičů dětí, které půjdou do náboženství bude v neděli 4.9. v 9.15
Ukončení sběru víček. Ke dni 31.července 2011 jsme ukončili sběr víček z použitých PET láhví. Děkujeme všem,
kteří tuto akci podporovali a prosíme, aby už do farní knihovny víčka nepřinášeli
Modlitba za farnost. Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost
Neděle 14. srpna 2011
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V pondělí je slavnost NPM. V 16.00 je na Špluchově mše sv. Ve čtvrtek už
mše sv. na Špluchově nebude
Modlitba za farnost. Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost
Tábor dětí naší farnosti se bude konat letos 22.-29.8.v sakristii si stále můžete vyzvednout přihlášky
Maminky s dětmi (nebo i bez dětí) pojednou na dovolenou v termínu od pondělí 22. do čtvrtku 25.8. do
Jablunkova do kláštera sester Alžbětinek. Můžete se ještě přihlásit u Hanky Svobodové
Náboženství. Rodiče, kteří ještě nemáte přihlášky na příští rok pro děti do náboženství, si je vyzvedněte v sakristii a
vyplněné je tam prosím odevzdejte.
Biřmování. Příští rok, bychom chtěli mít u sv. Anny biřmování. Zájemci, kteří jste ještě nepřijali tuto svátost a je
vám více než 15 let, přihlaste se v sakristii
Ukončení sběru víček z PETek. Ke dni 31.července 2011 jsme ukončili sběr víček z použitých PET láhví.
Děkujeme všem, kteří tuto akci podporovali a prosíme, aby už do farní knihovny víčka nepřinášeli
Neděle 7. srpna 2011
Ve čtvrtek mše sv. na Špluchově nebude
Pěší pouť do Frýdku. V sobotu 13.8. se koná tradiční pěší pouť do Frýdku. Sraz v 11.30 v Bludovickém kostele na
požehnání. V 18.00 poutní mše sv. v Bazilice. Po cestě bude pohoštění a autobus zpět pojede ve 20.00 od Baziliky
Koncert SOLI DEO: Také v sobotu 13.8. v 18.00 bude u sv. Anny koncert skupiny SOLI DEO. Pokud se chcete
dozvědět a také slyšet, jak se hrálo na historické nástroje, přijďte.
Modlitba za farnost: Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost
Tábor dětí naší farnosti se bude konat letos 22.-29.8.v sakristii si stále můžete vyzvednout přihlášky
Maminky s dětmi (nebo i bez dětí) pojednou na dovolenou v termínu od pondělí 22. do čtvrtku 25.8. do Jablunkova
do kláštera sester Alžbětinek. Můžete se ještě přihlásit u Hanky Svobodové
Náboženství: Rodiče, kteří ještě nemáte přihlášky na příští rok pro děti do náboženství, si je vyzvedněte v sakristii a
vyplněné je tam prosím odevzdejte.
Biřmování: Příští rok, bychom chtěli mít u sv. Anny biřmování. Zájemci, kteří jste ještě nepřijali tuto svátost a je
vám více než 15 let, přihlaste se v sakristii
Sběr víček z PETek ukončen: Ke dni 31.července 2011 jsme ukončili sběr víček z použitých PET láhví. Děkujeme
všem, kteří tuto akci podporovali a prosíme, aby už do farní knihovny víčka nepřinášeli
Neděle 31. července 2011
Modlitba za farnost: Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost
Tábor dětí naší farnosti se bude konat letos 22.-29.8.v sakristii si stále můžete vyzvednout přihlášky
Náboženství: Rodiče, kteří ještě nemáte přihlášky na příští rok pro děti do náboženství, si je vyzvedněte v sakristii a
vyplněné je tam prosím odevzdejte.
Biřmování: Příští rok, bychom chtěli mít u sv. Anny biřmování. Zájemci, kteří jste ještě nepřijali tuto svátost a je
vám více než 15 let, přihlaste se v sakristii
Fotky z 1. sv. přijímání: Rodiče vyzvedněte si prosím v sakristii CD s fotkami a DVD se záznamem 1.sv. přijímání
(Výběr fotek zde...)
Ukončení sběru PET víček: Ke dni 31.července 2011 jsme ukončili sběr víček z použitých PET láhví, které jsme
sbírali pro další využití prostřednictvím Charity Hrabyň. Děkujeme všem, kteří tuto dobročinnou akci obětavě
podporovali a prosíme, aby už do farní knihovny víčka nepřinášeli
Pouť do Frýdku: v sobotu 13.8. se koná tradiční pěší pouť do Frýdku. Sraz v 11.30 v Bludovickém kostele na
požehnání. V 18.00 poutní mše sv. v Bazilice. Po cestě bude pohoštění a autobus zpět pojede ve 20.00 od Baziliky
Koncert SOLI DEO: v sobotu 13.8. v 18.00 bude v kostele u sv. Anny koncert skupiny SOLI DEO. Pokud se
chcete dozvědět a také slyšet, jak se hrálo na historické nástroje, přijďte.
Neděle 24. července 2011
Pozor změna bohoslužby- ve středu slavíme slavnost posvěcení kostela. Mše bude místo rána až večer v 17.30
Modlitba za farnost: Každé pondělí ve 20.00 se ve svých domovech modlíme modlitbu za farnost
Tábor dětí naší farnosti se bude konat letos 22.-29.8.v sakristii si stále můžete vyzvednout přihlášky

Náboženství: Rodiče, kteří ještě nemáte přihlášky na příští rok pro děti do náboženství, si je vyzvedněte v sakristii a
vyplněné je tam prosím odevzdejte.
BIřmování: Příští rok, bychom chtěli mít u sv. Anny biřmování. Zájemci, kteří jste ještě nepřijali tuto svátost a je
vám více než 15 let, přihlaste se v sakristii
Po mši sv. zapisujeme úmysly na příští pololetí – jsou volné už jen ranní mše v 11. – 12. měsíci
Madridské úmysly: Stále můžete dávat do krabičky úmysly, za které chcete, aby se mladí v Madridu modlili
Fotky z 1. sv. přijímání: Rodiče vyzvedněte si prosím v sakristii CD s fotkami a DVD se záznamem 1.sv. přijímání
(Výběr fotek zde...)
Hledáme ženskou pomoc na faru: Protože budeme na faře už 3, prosím, aby se přihlásily ochotné paní, které by 12x v týdnu přišly uvařit a trochu uklidit na faře
Neděle 17. července 2011
Pouť havířovských ministrantů: Ve středu bude pouť havířovských ministrantů na Hostýn. Bližší informace v
sakristii
Pouť v kostele sv. Anny: V neděli 24. července oslavíme ve městě patronku kostela sv.Annu, při mši v 10.00 bude
zpívat sbor Canticorum a venku se budou prodávat ozdobné svíčky z chráněných dílen
Modlitba za farnost: Každé pondělí ve 20.00 se modlíme se ve svých domovech modlitbu za farnost
Tábor dětí naší farnosti: se bude konat letos 22.-29.8.v sakristii si vyzvedněte přihlášky
Fotky z 1.sv. přijímání - rodiče, vyzvedněte si v sakristii CD s fotkami a DVD s průběhem 1. sv. přijímání
Náboženství: Rodiče, kteří ještě nemáte přihlášky na příští rok pro děti do náboženství, si je vyzvedněte v sakristii a
vyplněné je tam prosím odevzdejte.
Biřmování: Příští rok, bychom chtěli mít u sv. Anny biřmování. Zájemci, kteří jste ještě nepřijali tuto svátost a je
vám více než 15 let, přihlaste se v sakristii
Úmysly mší na příští pololetí: zapisujeme po mši sv.
Úmysly do Madridu: stále můžete dávat do krabičky úmysly, za které chcete, aby se mladí v Madridu modlili
Hledáme ženskou pomoc na faru: Protože budeme na faře už 3, prosím, aby se přihlásily ochotné paní, které by 12x v týdnu přišly uvařit a trochu uklidit na faře
Neděle 10. července 2011
Modlitba za farnost: Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit za farnost
Pouť ministrantů na Hostýn. Ve středu 20.7. bude pouť havířovských ministrantů na Hostýn. Bližší informace v
sakristii
Tábor dětí naší farnosti se bude konat letos 22.-29.8.v sakristii si vyzvedněte přihlášky
Náboženství: Rodiče, kteří ještě nemáte přihlášky na příští rok pro děti do náboženství, si je vyzvedněte v sakristii a
vyplněné je tam prosím odevzdejte.
Biřmování: Příští rok, bychom chtěli mít u sv. Anny biřmování. Zájemci, kteří jste ještě nepřijali tuto svátost a je
vám více než 15 let, přihlaste se v sakristii
Úmysly na další pololetí: Po mši sv. zapisujeme úmysly na příští pololetí
Vaše úmysly a prosby do Madridu: Stále můžete dávat do krabičky úmysly, za které chcete, aby se mladí v
Madridu modlili
Byt pro jáhna: Na faře v Bludovicích je upraven byt pro jáhna a nově opravená kancelář, díky všem, kdo se na tom
podíleli
Neděle 3. července 2011
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje: V úterý je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Ráno v 7.00 bude mše sv. v
Bludovicích, v 16.00 na Špluchově a v 17.30 u sv. Anny Ve čtvrtek už mše sv. na Špluchově nebude.
Pouť ke sv. Markétě: příští neděli oslavíme v Bludovicích v 9.00 patronku kostela sv. Markétu.
Modlitba za farnost: Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit modlitbu za farnost
Tábor dětí: Tábor dětí farnosti se bude konat letos 22.-29.8.v sakristii si vyzvedněte přihlášky
Náboženství pro příští šk.rok: Rodiče, kteří ještě nemáte přihlášky na příští rok pro děti do náboženství, si je
vyzvedněte v sakristii a vyplněné je tam prosím odevzdejte.
Biřmování: Příští rok, bychom chtěli mít u sv. Anny biřmování. Zájemci, kteří jste ještě nepřijali tuto svátost a je
vám více než 15 let, přihlaste se v sakristii
Úmysly na příští pololetí: Po mši sv. zapisujeme úmysly na příští pololetí
Madridský koláč: tzv. „Madridský koláč“ z minulé neděle vynesl celkem 23 623,- Díky.Stále můžete dávat do
krabičky úmysly, za které chcete, aby se mladí v Madridu modlili

Neděle 26. června
Vzdělávání ve víře: ve čtvrtek od 19.15 u sv. Anny po adoraci
Pouť na Prašivou: V pátek 1. června bude pouť dětí s biskupem na Prašivé. Rodiče i prarodiče s dětmi, kdo chcete
jet, tak sraz je v 7:40 na vlakovém nádraží, návrat v 19:00 tamtéž. S sebou: 60 Kč na jízdenku bílou pletací přízi
Sněhurka svačinu, pláštěnku
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a budeme si připomínat

60 let kněžství našeho papeže Benedikta. Sv.otec si přál duchovní dárek, tak můžete ne něj myslet v modlitbě a také
za něj bude vždy hodinová adorace u sv. Anny – ve čtvrtek a v pátek od 18.15 do 19.15
Modlitba za farnost: Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit modlitbu za farnost
Tábor dětí naší farnosti se bude konat letos 22.-29.8.v sakristii si vyzvedněte přihlášky
Náboženství pro příští šk.rok: Rodiče, kteří ještě nemáte přihlášky na příští rok pro děti do náboženství, si je
vyzvedněte v sakristii a vyplněné je tam prosím odevzdejte do konce června.
Biřmování: Příští rok, bychom chtěli mít u sv. Anny biřmování. Zájemci, kteří jste ještě nepřijali tuto svátost a je
vám více než 15 let, přihlaste se v sakristii
Úmysly na příští pololetí: Po mši sv. zapisujeme úmysly na příští pololetí
Madridský koláč: Venku bude po mši sv. mládež rozdávat tzv. „Madridský koláč“. Napekli buchty pro vás a pokud
jim chcete přispět, bude to na jejich cestu na setkání s papežem. Zároveň je vpředu krabička, do které dávejte
úmysly, za které chcete, aby se mladí v Madridu modlili
Kancionály v kostele jsou jen na zapůjčení. Vzadu na stolku je několik kancionálů, jsou na půjčení při mši sv.,
prosíme nenoste je domů

Neděle 19.června 2011
Sbírka na diecézní charitu z minulé neděle vynesla 17 284,- , v Bludovicích 3756,- a na Špluchově 1885,- díky za
vaše dary
náboženství už ve středu už není
V pátek změna mše sv.v Bludovicích: v pátek je změna v Bludovicích: mše sv. nebude ráno, ale až večer v 19.00
pro mládež
Modlitba za farnost: každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit modlitbu za farnost
Tábor dětí naší farnosti: se bude konat letos 22.-29.8.v sakristii si vyzvedněte přihlášk
Katechismy pro mladé jsou v sakristii! Vyzvedněte si v sakristii objednané katechismy pro mladé YOU CAT za
177,Návrh dostavby fary ba pastoračního centra: Vpředu za ambonem máte návrh dostavby fary a pastoračního
centra. Jsou tam i minulé pokusy. Památkáři zatím nechtějí povolit jakoukoliv přístavbu, tak prosím vás, kterým se
přístavba líbí, podepište se pod petici za dostavbu kostela.
Přihlášky do náboženství: Rodiče, kteří ještě nemáte přihlášky na příští rok pro děti do náboženství, si je
vyzvedněte v sakristii a vyplněné je tam prosím odevzdejte do konce června.
Biřmování: Příští rok bychom chtěli mít u sv. Anny biřmování. Zájemci, kteří jste ještě nepřijali tuto svátost a je
vám více než 15 let, přihlaste se v sakristii
Úmysly na příští pololetí: Od pondělí 20.6. po mši sv. zapisujeme úmysly na příští pololetí
Neděle 12.června 2011
Náboženství: ve středu u sv. Anny bude poslední náboženství v tomto školním roce v 15.00 a 16.00
Kurz pro lektory: ve čtvrtek u sv. Anny po mši v 18.15 kurz pro lektory – o řeči těla
Mše sv. pro mládež: v pátek u sv. Anny mše sv., nácvik zpěvu v 16.30
Mše sv. v domově důchodců: v sobotu v 9.00
Poznej jinou církev: příští neděli v 15.00 bude další setkání v rámci projektu "Poznej jinou církev". Jsme pozvání
do Slezské evangelické církve v Prostřední Suché
Modlitba za farnost: každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit jeden za druhého modlitbu
za farnost
Příhlášky do náboženství šk. rok 2011-12: prosíme rodiče, kteří ještě nemáte přihlášky na příští rok pro děti do
náboženství, vyzvedněte si je v sakristii a vyplněné je tam devzdejte do konce června.
BIŘMOVÁNÍ: Příští rok bychom chtěli mít u sv. Anny biřmování. Zájemci, kteří jste ještě nepřijali tuto svátost a je
vám více než 15. let, přihlaste se v sakristii
Umysly na mše svaté: od pondělka zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí
Návrh dostavby fary a pastoračního centra: vpředu za ambonem u sv. Anny je návrh dostavby fary a
pastoračního centra. Jsou tam i minulé pokusy. Památkáři zatím nechtějí povolit jakoukoliv přístavbu, tak prosím
vás, kterým se přístavba líbí, podepište se pod petici za dostavbu kostela.
Dětský tábor: tábor dětí naší farnosti, se bude konat letos 22.-29.8.v sakristii si vyzvedněte přihlášky
Neděle 5. června 2011
Příprava k 1. sv. přijímání: v pondělí u sv. Anny v 16.15 ROZHODNĚ UŽ NENÍ!
Náboženství: ve středu u sv. Anny v 15.00 a 16.00
Vzdělávání ve víře: ve čtvrtek u sv. Anny po mši v 18.15
Mše sv. pro děti: v pátek u sv. Anny, nácvik zpěvu v 16.30
Vigilie Seslání Ducha sv.: v sobotu u sv. Anny ve 21.00. Přijďte se společně modlit za vylití D.S. pro naše rodiny a
farnost

1. sv. přijímání: příští neděli u sv. Markéty - pamatujme na děti v modlitbě
"Poznej jinou církev": za 14 dní v neděli v 15.00 bude další setkání v rámci projektu "Poznej jinou církev". Jsme
pozvání do Slezské evangelické církve v Prostřední Suché
Modlitba za farnost: každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit jeden za druhého modlitbu za
farnost
Dětský tábor: tábor dětí naší farnosti, se bude konat letos 22.-29.8.v sakristii si vyzvedněte přihlášky
Neděle 29. května 2011
Příprava k 1.sv. přijímání: V pondělí u sv. Anny v 16.15
Náboženství: Ve středu u sv. Anny v 15.00 a 16.00
Farní výlet: V sobotu bude farní výlet do Jablunkova k sestrám. Odjezd těch, kdo chtějí jít kousek pěšky je v
7.15ostatní ve 12.15 z vlakového nádr. Zájemci hlaste se v sakristii
zpověď dětí a rodičů k 1.sv. přijímání: V sobotu v 10.00 u sv. Anny.
1. sv. přijímání: V neděli při mši v 10.00 u sv. Anny přijme 9 dětí v naší farnosti poprvé Ježíše, mysleme na ně v
modlitbě. V Bludovicích bude 1. sv. přijímání 12.6.
Modlitba za farnost: Každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit jeden za druhého modlitbu
za farnost
Poděkování za Noc kostelů: Děkuji Dagmar Černochové a všem ostatním organizátorům a účinkujícím, kdo se
podíleli na Noci kostelů. Byla to důležitá a zdařilá akce pro zvednutí povědomí o tom, co je to církev v našem
městě, díky za reprezentaci naší farnosti.
Farní tábor: Tábor dětí naší farnosti, se bude konat letos 22.-29.8.v sakristii si vyzvedněte přihlášky
Vyzvedněte si objednané katechismy: v sakristii si vyzvedněte objednané katechismy pro mladé YOU CAT za 177,Kč
Dostavba fary a pastoračního centra: Vpředu za ambonem máte návrh dostavby fary a pastoračního centra.
Památkáři zatím nechtějí povolit jakoukoliv přístavbu, tak prosím vás, kterým se přístavba líbí, podepište se pod
petici za dostavbu kostela
Neděle 22. května 2011
Příprava na 1. sv. přijímání: v pondělí v 16.15 u sv. Anny
Modlitby za pronásledovanou církev v Číně: V úterý se modlíme za pronásledovanou církev v Číně
Náboženství: Ve středu u sv. Anny v 15.00 a 16.00
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek po mši v 18.15. u sv. Anny
Noc kostelů: V pátek v 17.30 u sv. Anny začíná mší sv. noc kostelů. Program je bohatý pro všechny, např. po 19.00
bude pohádka pro děti. Jste zváni, konec bude o půlnoci modlitbou za město. Podrobnosti na úvodní webové stránce
Setkání dětí k 1.sv. přijímání: V sobotu v 9.00 začne v Bludovicích setkání dětí k 1.sv. přijímání, které zakončíme
v neděli
V neděli na Špluchově mše sv. nebude! Příští neděli nebude mše sv. na Špluchově, bude už v sobotu večer v 18.00
Dětský den na faře: V neděli je v 15.00 dětský den pro všechny děti na faře v Bludovicích.
Farní výlet do Jablunkova: Dopředu avizujeme, že v sobotu 4.6. bude farní výlet do Jablunkova k sestrám, zájemci
hlaste se v sakristii
Sbírka na televizi NOE z minulé neděle vynesla u sv. Anny 24 007,- Kč, v Bludovicích 3041,- Kč a na Špluchově
3070,- Kč Díky za vaše dary.
Postní almužna letos vynesla 4000 Kč, byla darována na nový kostel v Zábřehu
Májové pobožnosti budou letos u sv. Anny po večerních mších sv.
Modlitba za farnost: každé pondělí ve 20.00 se můžeme se ve svých domovech modlit jeden za druhého modlitbu
za farnost
Neděle 15. května 2011
Příprava na 1. sv. přijímání: v pondělí v 16.15 u sv. Anny.
Pouť seniorů: v úterý pojedeme na pouť seniorů do hospice v Ostravě a do nového kostela v Ostravě Výškovicích.
Vyjedeme v 7:30 z autobusového nádraží, v 7:35 od bývalého Rybího grilu a v 7:45 z náměstí na Šumbarku, návrat
asi ve 13.00 Je možné se ještě přihlásit v sakristii, cena 40 Kč
Náboženství: ve středu u sv. Anny v 15.00 a 16.00
Kurz pro lektory: Ve čtvrtek po mši u sv. Anny v 18.15. pokračuje kurz pro lektory dalším setkáním. Prosím
přijďte všichni přihlášení, i vy, kteří už při mši sv. čtete
Mše sv. pro děti: v pátek u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30
Pěší pouť mládeže do Starého Bohumína: V sobotu je pěší pouť mládeže našeho děkanátu do Starého Bohumína.
Začátek v 9.00 v kostele sv. Anny. Je zvána i starší mládež. Více na plakátcích
Prodej knih: Příští neděli v knihovně u sv. Anny
Neděle 8. května 2011
Pozor, posun v úterý 10.5.: u sv. Anny bude mše sv. až večer v 17.30
Náboženství: ve středu u sv. Anny v 15.00 a 16.00

Kurz pro lektory: začíná ve čtvrtek po mši u sv. Anny v 18.15. začne kurz pro lektory prvním setkáním přednáškou P. Kozáka o Písmu svatém. Prosím přijďte všichni přihlášení, i vy, kteří už při mši sv. čtete
Mše sv. pro mládež: v pátek u sv. Anny, nácvik zpěvu od 16.30
Přednáška P. Linharta: Po mši sv. v pátek Vás zveme na přednášku P. Linharta z Teologického konviktu z
Olomouce o jeho putování po Iránu. Poté bude ještě debata s mládeží.
Příští neděli 15. května oslavíme na Špluchově patrona sv. Jana Nepomuckého
Příští neděli 15. května bude sbírka na televizi NOE
Pouť seniorů do hospice v Ostravě: v úterý 17.5. pojedeme na pouť seniorů do hospice v Ostravě a do nového
kostela v Ostravě Výškovicích. Vyjedeme v 7:30 z autobusového nádraží, v 7:35 od bývalého Rybího grilu a v 7:45
z náměstí na Šumbarku. Co nejdříve se prosím přihlaste v sakristii, cena 40 Kč
Neděle 1. května
Mše sv. pro děti. V pátek je u sv. Anny v 17.30 mše sv. pro děti, nácvik zpěvu od 16.30
Pouť na Skalku. V sobotu je děkanátní pouť mládeže na Skalku
MariaHilf. Příští neděli pojedeme na diecézní pouť rodin na Mariahilf. Odjezd v 7.00 z autob. nádr., 7.05 ze
zastávky u Nám. republiky (býv. Rybí gril). Navštívíme Revíz, společně opečeme buřty a budeme na mši s
biskupem. Jsou ještě volná místa, rodiny máte poslední možnost se přihlásit.
Katechismus za zvýhodněnou cenu: kdo si chce objednat katechismus pro mladé za zvýhodněnou cenu 177,- Kč,
zapište se v sakristii
Májové pobožnosti budou letos u sv. Anny po večerních mších sv.
Kurz pro lektory. První setkání bude ve čtvrtek 12.5. u sv. Anny
Neděle 24. dubna 2011
Vzdělávání ve víře: ve čtvrtek po mši bude v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Ve čtvrtek na Špluchově mše sv. NEBUDE
Diecézní pouť rodin na Mariahilf: v neděli 8.5.(Bližší info)
Vzadu na stolku je několik kancionálů, jsou na půjčení při mši sv. Prosíme, nenoste je domů
DVD ze mše sv. s Tv Noe je na světě! Vy, kteří jste si objednali DVD ze mše sv. v TV NOE si je vyzvedněte v
sakristii
Farní tábor pro děti: V létě také bude farní tábor pro děti v termínu 22.-29.8.
Výzva biskupa k mladým mužům: „Nebojte se odpovědět na Boží volání. Denně se modlím za vás všechny, které
Bůh volá ke kněžské službě!“ Přihlášky ke studiu a formaci v Teologickém konviktu v Olomouci, který je
přípravným rokem před přijetím do kněžského semináře, je možné podat na Biskupství prostřednictvím svého faráře
až do konce března 2011
Neděle 17. dubna 2011
Zpovědní den.V úterý u sv. Anny od 8-12 hod a od 14-18 hod
Náboženství. Ve středu u sv. Anny v 15 hod a 16 hod
Info pro ministranty: Sraz ministrantů ve čtvrtek, pátek, sobotu je vždy 1 hod před začátkem liturgie
Křížová cesta mládeže: u sv. Anny v pátek po obřadech bude křížová cesta mládeže do přírody, všichni jste zváni
Adorace u Božího hrobu: u sv. Anny na Bílou sobotu bude od 8 - 11,30 hod adorace u Božího hrobu. A od 14 - 18
hod bude adorace u Božího hrobu u sv. Markéty. Prosím zapište se na papír, který leží vzadu na stolku, kdo by v
kterou dobu adoroval.
Svíčky na sobotu: přineste si svíčky na sobotní vigilii
Sbírka na kněžský seminář: o Velikonoční neděli. Všem dárcům děkuji
Žehnání velikonočních pokrmů: v neděli dopoledne bude na konci mše svaté žehnání velikonočních pokrmů a
beránků.Tyto pokrmy přineste před mší svatou před oltář
V pondělí velikonoční nebude večerní mše svatá u svaté Anny
O velikonočním třídenní se již nebude zpovídat
Zájemcům o službu při mši svaté:Prosíme, aby se ještě přihlásili ti, kteří by byli ochotni sloužit při mši svaté jako
lektoři. Po velikonocích již začne kurz pro lektory
Velice děkuji všem, kteří v sobotu uklízeli kostel sv. Markéty
Neděle 10. dubna 2011
Ekumenická bohoslužba: Dnes v neděli 10.4. je v 15.00 ve sboru Církve Bratrské ekumenická předvelikonoční
bohoslužba
Zkouška na zpívané pašije: Vždy v neděli bude po večerní mši sv
Návštěvy nemocných: v pondělí dopoledne. V sakristii máte ještě možnost nahlásit jména a adresy nemocných
Příprava dětí k 1. sv. přijímání: v pondělí je ve zpěvárně u sv. Anny od 16.15
Pastorační rada:ve čtvrtek po mši bude v 18.15 v knihovně u sv. Anny pastorační rada
Předvelikonoční úklid u sv. Markéty: v sobotu 16. dubna.
Prodej knih a velikonočních pohledů: příští neděli v knihovně u sv. Anny
Diecézní pouť rodin na Mariahilf: v neděli 8.5.

Týden modliteb za mládež: ode dneška do příští neděle je týden modliteb za mládež. U sv. Anny se po mši sv.
budeme modlit modlitbu z lístečku na lavicích
Vzadu na stolku je několik kancionálů, jsou na půjčení při mši sv., prosíme nenoste je domů
Neděle 3. dubna 2011
Zpovídání před přijetím sv. pomazání nemocných bude ve středu po ranní mši sv. u sv. Anny
Společné udělování sv. nemocných: u sv. Anny ve čtvrtek při mši sv. V pátek pak bude udělování svátosti
nemocných ráno v Bludovicích. Mohou přistoupit i ti, kteří přijímali loni. Kdo chcete přijmout tuto svátost, přihlaste
se v sakristii
Vzdělávání ve víře: ve čtvrtek po mši sv. v 18.15 je u sv. Anny
Zemřel P. Filipec, který se velmi zasloužil i o salesiánské dílo v Havířově, pohřeb má v pátek ve 14.00 u Don
Boska v Ostravě
Mše sv. pro děti ani mládež v pátek 8. dubna nebude! V pátek odjíždí mládež v 16.00 z vlakového nádraží na
setkání mládeže do Štramberku, takže nebude u sv. Anny mše sv. pro mládež ani pro děti
Ekumenická bohoslužba: příští neděli je v 15.00 ve sboru Církve Bratrské ekumenická předvelikonoční
bohoslužba
Předvelikonoční úklid: u sv. Anny - příští sobotu 9. dubna, u sv. Markéty pak v sobotu 16. dubna.
Návštěvy nemocných: v sakristii nahlaste jména a adresy nemocných, které chcete abychom navštívili doma.
Budeme je navštěvovat v pondělí 11.4. dopoledne.
Neděle 27. března 2011
Příprava dětí na 1. svaté přijímání - v pondělí 28.3. - od 16.15 hod
Náboženství - ve středu 30.3. v 15.00 a 16.00
Mše svatá pro mládež: v pátek u sv. Anny v 17.30 (nácvik zpěvu je od 16.30) a po ní do 19.00 adorace mládeže
Nácvik liturgie pro ministranty: příští neděli v 9.00. Ministranti prosím všichni přijďte
Mše sv. za včelaře: příští neděli v Bludovicích. Bude zde také požehnaná socha patrona včelařů sv. Ambrože
Misijní jarmark: příští neděli na Šumbarku od 9.00 – 12:00
Zkouška na zpívané pašije: Vždy v neděli bude po večerní mši sv
SLUŽBA NEMOCNÝM: V sakristii nahlaste jména a adresy vás, kteří chcete udělit před velikonocemi svátost
nemocných, a také nemocných, které chcete abychom navštívili doma
Kancionály pouze k půjčení: Prosíme, nenoste domů kancionály, které jsou v kostele vzadu na stolku. Tyto
kancionály jsou pouze na půjčení při mši sv.
DVD ze mše sv. s Tv Noe je na světě! Vy, kteří jste si objednali DVD ze mše sv. v TV NOE si je vyzvedněte v
sakristii
Postní pokladničky: Na stolku u sakristie máte postní pokladničky, do kterých můžete po celou postní dobu
odkládat finanční hodnotu toho, čeho se vzdáte. O velikonocích to pošleme na charitativní účel.
Křížová cesta: U sv. Anny vždy v pátek po mši sv. a v neděli před večerní mší sv.
Neděle 20. března
Příprava dětí na 1. svaté přijímání - v pondělí 21.3. - od 16.15 hod
Náboženství - ve středu 23.3 v 15.00 a 16.00
Vzdělávání ve víře: ve čtvrtek v knihovně u sv. Anny od 18.15
Mše sv. pro děti: v pátek u sv. Anny v 17.30 a po ní v 18.15 křížová cesta maminek
DVD ze mše sv. s Tv Noe je na světě! Vy, kteří jste si objednali DVD ze mše sv. v TV NOE si je vyzvedněte v
sakristii
Postní pokladničky: Na stolku u sakristie máte postní pokladničky, do kterých můžete po celou postní dobu
odkládat finanční hodnotu toho, čeho se vzdáte. O velikonocích to pošleme na charitativní účel.
Křížová cesta: U sv. Anny vždy v pátek po mši sv. a v neděli před večerní mší sv.
Zkouška na zpívané pašije: Vždy v neděli bude po večerní mši sv
Neděle 13. března 2011
Příprava dětí na 1. svaté přijímání v pondělí 14.3. není! Jsou prázdniny.
Náboženství ve středu 16.3 taky není. Celý týden jsou prázdniny
Výlet dětí na Sv.Kopeček: Ve čtvrtek. Sraz na vlakovém nádraží v 7.20, jede se za každého počasí, jet mohou i
nepřihlášení
Postní duchovní obnova: V pátek mší sv. začne postní duchovní obnova farnosti. Po mši bude v kostele přednáška
vojenského kaplana Víchy o misi v Afgánistánu. Pak debata s mládeží. V sobotu budou v Bludovicích v kostele v
9.00 a v 10.30 duchovní přednášky. Večer v 18.00 bude u sv. Anny duchovní zamyšlení a adorace.
DVD ze mše sv. s Tv Noe je na světě! Vy, kteří jste si objednali DVD ze mše sv. v TV NOE si je vyzvedněte v
sakristii
Postní pokladničky: Na stolku u sakristie máte postní pokladničky, do kterých můžete po celou postní dobu
odkládat finanční hodnotu toho, čeho se vzdáte. O velikonocích to pošleme na charitativní účel. Také na stolku u

oltáře je pro rodiny s menšími dětmi návod, jak prožít splolečně doma postní dobu
Křížová cesta: U sv. Anny vždy v pátek po mši sv. a v neděli před večerní mší sv.
Zkouška na zpívané pašije: V neděli bude po mši sv
Zájemcům o službu při mši svaté: Prosíme, aby jste se přihlásili v sakristii vy, kteří by jste byli ochotni sloužit při
mši svaté jako lektoři (číst první nebo druhé čtení). Nezáleží na věku ani zda je to muž nebo žena. Poté bude
probíhat kurz pro lektory naší farnosti, jak správně číst při mši
Pouť do San Giovanni Rotondo za P. Piem: Děkanát Frýdek pořádá od 14.-21.3. pouť do San Giovanni Rotondo
za P. Piem. Více: San-giovanni-rotondo-2011
Neděle 6. března 2011
Příprava dětí na 1. svaté přijímání. V pondělí v 16.15 je u sv. Anny ve zpěvárně opět setkání dětí, které se
připravují na 1.sv. přijímání. Prosíme o včasný příchod
Náboženství. Ve středu u sv. Anny jako obvykle v 15.00 a 16.00 hod
Popeleční středa - mše sv.: 7 hod - Bludovice, 16 hod - Špluchov, 17,30 - sv.Anna
Křížová cesta: U sv. Anny vždy v pátek po mši sv. a v neděli před večerní mší sv.
Mše svatá pro děti tento týden v pátek není! Děti a mládež se v pátek chystá probdít noc v Českém Těšíně.
Vzdělávání ve víře: čtvrtek sv. Anna v 18,15 hod
Zkouška na zpívané pašije: V neděli bude po mši sv
Zájemcům o službu při mši svaté: Prosíme, aby jste se přihlásili v sakristii vy, kteří by jste byli ochotni sloužit při
mši svaté jako lektoři (číst první nebo druhé čtení). Nezáleží na věku ani zda je to muž nebo žena. Poté bude
probíhat kurz pro lektory naší farnosti, jak správně číst při mši
Postní duchovní obnova. Avizujeme předem, že postní duchovní obnova farnosti bude o víkendu 18.-20.3.
Pouť do San Giovanni Rotondo za P. Piem: Děkanát Frýdek pořádá od 14.-21.3. pouť do San Giovanni Rotondo
za P. Piem. Více: San-giovanni-rotondo-2011
Neděle 27. února
Adorace za kněze. Ve čtvrtek je po mši sv. u sv. Anny adorace za kněze a v pátek bude mít po mši
sv. adoraci mládež.
Mše svatá pro mládež. V pátek u sv. Anny, nácvik zpěvu je od 16.30 v knihovně
Nedělní mše sv. pro děti a rodiče. Příští neděli u sv. Anny v 10.00
Zkouška na zpívané pašije: příští neděli bude po mši sv.
Zájemcům o službu při mši svaté: Prosíme, aby jste se přihlásili v sakristii vy, kteří by jste byli ochotni sloužit při
mši svaté jako lektoři (číst první nebo druhé čtení). Nezáleží na věku ani zda je to muž nebo žena. Poté bude
probíhat kurz pro lektory naší farnosti, jak správně číst při mši
Postní duchovní obnova. Avizujeme předem, že postní duchovní obnova farnosti bude o víkendu 18.-20.3.
Díky všem, kteří jste se zúčastnili mše sv. v TV NOE, do sakristie se přijďte zapsat, kdo byste chtěli DVD z této
mše sv.
Medjugorje: od 10.-13.3. bude zájezd do Medjugorje - bližší informace vzadu u vchodu kostela
Neděle 20. února
Tuto neděli 20.2. změna pořadu bohoslužeb (z důvodu mše sv. pro TV NOE v Ostravě): mše sv. v Bludovicích bude
až v 9.30., u sv. Anny v 10.00 nebude a na Špluchově v 11.00 nebude také.
Farnost s Tv NOE: v neděli 20.2. jedeme na mši sv. do kostela sv. Václava v Ostravě s televizí NOE. Pojedeme
autobusem který vyjede v 9.00 od kaple na Špluchově, bude stát v Horních Bludovicích u obecního úřadu, nahoře u
kostela v Bludovicích a na aut. nádr.,pak na Nám.Republiky,a na nám.na Šumbarku.
Příprava dětí na 1. svaté přijímání. V pondělí v 16.15 je u sv. Anny ve zpěvárně opět setkání dětí, které se připravují
na 1.sv. přijímání, rodiče prosím, přiveďte je včas
Náboženství. Ve středu u sv. Anny jako obvykle v 15.00 a 16.00 hod
Mše svatá pro děti. V pátek u sv. Anny, nácvik zpěvu je od 16.30 v knihovně
Vzdělávání ve víře. Ve čtvrtek v 18.15 u sv. Anny v knihovně
Zájemcům o službu při mši svaté: Prosíme, aby jste se přihlásili v sakristii vy, kteří by jste byli ochotni sloužit při
mši svaté jako lektoři (číst první nebo druhé čtení). Nezáleží na věku ani zda je to muž nebo žena. Poté bude
probíhat kurz pro lektory naší farnosti, jak správně číst při mši
Postní duchovní obnova. Avizujeme předem, že postní duchovní obnova farnosti bude o víkendu 18.-20.3.
Neděle 20. února 2011
Medjugorje: od 10.-13.3. bude zájezd do Medjugorje - bližší informace vzadu u vchodu kostela
Pouť do San Giovanni Rotondo za P. Piem: Děkanát Frýdek pořádá od 14.-21.3. pouť do San Giovanni Rotondo za
P. Piem. Více: San-giovanni-rotondo-2011
Farní tábor pro děti: V létě také bude farní tábor pro děti v termínu 22.-29.8.
Výzva biskupa k mladým mužům: „Nebojte se odpovědět na Boží volání. Denně se modlím za vás všechny, které
Bůh volá ke kněžské službě!“ Přihlášky ke studiu a formaci v Teologickém konviktu v Olomouci, který je

přípravným rokem před přijetím do kněžského semináře, je možné podat na Biskupství prostřednictvím svého faráře
až do konce března 2011
Neděle 13. února 2011
Příprava dětí na 1. svaté přijímání. V pondělí v 16.15 je u sv. Anny ve zpěvárně první setkání dětí, které se
připravují na 1.sv. přijímání, rodiče prosím, přiveďte je včas
Náboženství. Ve středu u sv. Anny jako obvykle v 15.00 a 16.00 hod
Mše svatá pro mládež. V pátek u sv. Anny, nácvik zpěvu je od 16.30 v knihovně
Příští neděli 20.2. změna pořadu bohoslužeb (z důvodu mše sv. pro TV NOE v Ostravě): mše sv. v Bludovicích bude
až v 9.30., u sv. Anny v 10.00 nebude a na Špluchově v 11.00 nebude také.
Farnost s Tv NOE: v neděli 20.2. pojedeme na mši sv. do kostela sv. Václava v Ostravě s televizí NOE. Pojedeme
autobusem který vyjede v 9.00 od kaple na Špluchově, bude stát v Horních Bludovicích u obecního úřadu, nahoře u
kostela v Bludovicích a na aut. nádr.,pak na Nám.Republiky,a na nám.na Šumbarku. Zatím je přihlášeno něco málo
nad 1 autobus, prosím, hlaste se, ať reprezentujeme farnost!
Zájemcům o službu při mši svaté: Prosíme, aby jste se přihlásili v sakristii vy, kteří by jste byli ochotni sloužit při
mši svaté jako lektoři (číst první nebo druhé čtení). Nezáleží na věku ani zda je to muž nebo žena. Poté bude
probíhat kurz pro lektory naší farnosti, jak správně číst při mši
Medjugorje: od 10.-13.3. bude zájezd do Medjugorje - bližší informace vzadu u vchodu nebo zde v nejbližší době
Pouť do San Giovanni Rotondo za P. Piem: Děkanát Frýdek pořádá od 14.-21.3. pouť do San Giovanni Rotondo za
P. Piem. Více: San-giovanni-rotondo-2011
Dovolená v Chorvatsku: Naše farnost chce v létě uspořádat 11-ti denní dovolenou pro rodiny u moře v Chorvatsku.
Výhodná cena, je nutné se ale přihlásit mailem či telefonicky u paní Svobodové. (Informace zde)
Farní tábor pro děti: V létě také bude farní tábor pro děti v termínu 22.-29.8.
Neděle 6. února 2011
Náboženství. Ve středu u sv. Anny jako obvykle v 15.00 a 16.00 hod
Vzdělávání ve víře. Ve čtvrtek v 18.15 u sv. Anny v knihovně
Mše svatá pro děti. V pátek u sv. Anny, nácvik zpěvu je od 16.30 v knihovně
Nedělní mše na Špluchově: Pozor změna bohoslužeb - na Špluchově nedělní mše sv.až v 11.00
Zájemcům o službu při mši svaté: Prosíme, aby jste se přihlásili v sakristii vy, kteří by jste byli ochotni sloužit při
mši svaté jako lektoři (číst první nebo druhé čtení). Nezáleží na věku ani zda je to muž nebo žena. Poté bude
probíhat kurz pro lektory naší farnosti, jak správně číst při mši
Farnost s televizí NOE: V neděli 20.2. jsme pozváni na mši sv. do kostela sv. Václava v Ostravě s televizí NOE. Na
Špluchově mše sv. nebude a v Bludovicích bude v 9.30. Pojedeme autobusem který bude stát u kaple na Špluchově,
v Horních Bludovicích u obecního úřadu, nahoře u kostela v Bludovicích, na autobus. nádr., na nám. Republiky a na
Šumbarku na nám. T.G.M. Přihlaste se prosím co nejdřív v sakristii
Medjugorje: od 10.-13.3. bude zájezd do Medjugorje - bližší informace vzadu u vchodu nebo zde v nejbližší době
Pouť do San Giovanni Rotondo za P. Piem: Děkanát Frýdek pořádá od 14.-21.3. pouť do San Giovanni Rotondo za
P. Piem. Více na plakátu vzadu u vchodu nebo zde v nejbližší době
Dovolená v Chorvatsku: Naše farnost chce v létě uspořádat 11-ti denní dovolenou pro rodiny u moře v Chorvatsku.
Výhodná cena, je nutné se ale přihlásit mailem či telefonicky u paní Svobodové. (Informace zde)
Farní tábor pro děti: V létě také bude farní tábor pro děti v termínu 22.-29.8.
Výzva biskupa k mladým mužům: „Nebojte se odpovědět na Boží volání. Denně se modlím za vás všechny, které
Bůh volá ke kněžské službě!“ Přihlášky ke studiu a formaci v Teologickém konviktu v Olomouci, který je
přípravným rokem před přijetím do kněžského semináře, je možné podat na Biskupství prostřednictvím svého faráře
až do konce března 2011
Neděle 30. ledna 2011
Představení dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání: Příští neděli 6. února u sv.Anny dětská mše sv. v 10.00
Náboženství. Ve středu je náboženství u sv. Anny jako obvykle v 15.00 a 16.00 h.
BOHOSLUŽBY VE STŘEDU 2. ÚNORA. POZOR! Ve středu mše sv. v Bludovicích ráno není, u sv. Anny je mše
sv.až večer v 17.30
Mše svatá pro mládež: V pátek bude u sv. Anny, nácvik zpěvu je od 16.30 v knihovně
Představení dětí, které půjdou k 1. svatému přijímání: příští neděli u sv.Anny dětská mše sv. v 10.00
ŠPLUCHOV - ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB! Na Špluchově od příští neděle bude sloužena nedělní mše sv.
až v 11.00 hodin.
Tříkrálová sbírka: vybrali jsme 77 317,- Dík koledníkům i přispěvším
Dovolená s farností. Naše farnost chce v létě uspořádat 11-ti dennídovolenou pro rodiny u moře v Chorvatsku.
Výhodná cena, je nutné se ale přihlásit do 4.2. mailem či telefonicky u paní Svobodové. (Informace zde)
Zájemcům o službu při mši svaté: Prosíme, aby jste se přihlásili vy, kteří by jste byli ochotni sloužit při mši svaté
jako lektoři (číst první nebo druhé čtení). Nezáleží na věku ani zda je to muž nebo žena. Přihlaste se do 13. 2. v
sakristii. Poté bude probíhat kurz pro lektory naší farnosti, jak správně číst při mši

Farnost s televizí NOE: v neděli 20.2. jsme pozváni na mši sv. do kostela sv. Václava v Ostravě s televizí NOE. Na
Špluchově mše sv. nebude a v Bludovicích bude v 9.30. Pojedeme autobusem který bude stát u kaple na Špluchově,
v Horních Bludovicích u obecního úřadu, nahoře u kostela v Bludovicích, na autobus. nádraží, na náměstí Republiky
(zastávka za křižovatkou u Elánu) a na nám. T.G.M. na Šumbarku. Přihlaste se, prosím, co nejdřív v sakristii
Zájemcům o křest a vzdělávání ve víře: ve čtvrtek 27.1. bude v knihovně první setkání těch, kteří by se chtěli více
vzdělat ve své víře, zvláště však jsou zváni ti, kteří uvěřili, a svoji víru chtějí zpečetit křtem, ti, kteří byli v dětství
pokřtěni, ale dále je k Bohu nikdo nevedl, ti, kteří Boha teprve hledají a rádi by se seznámili s obsahem křesťanství
Neděle 23. ledna 2011
Setkání ministrantů: V sobotu 29.1. začne dopoledne setkání ministrantů na faře v Blud. – inf. v sakristii.
Mše svatá v domově důchodců: v sobotu 29.1. v 9.00.
Setkání rodičů dětí, které by měly letos jít k 1. svatému přijímání: v neděli 30.1. v 9.15 bude ve zpěvárně. Ke
svatému přijímání mohou přistoupit ty děti, které chodí alespoň 2 rokem do náboženství
Pastorační rada: v pondělí 24.1. bude v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Týden modliteb za jednotu křesťanů. Do úterka 25.1. trvá týden modliteb za jednotu křesťanů, pamatujme na tento
úmysl. Vždy na konci mše budeme zpívat jako modlitbu píseň č. 91
Náboženství. Ve středu 19. ledna je u sv. Anny. V 15.00 3 tř. a 4,5 tř. V 16.00 se učí 1,2 tř. a 6,7 tř
Mše svata pro děti: v pátek 28.1. u sv. Anny, nácvik zpěvu je od 16.30 v knihovně
Neděle 16. ledna 2011
Bohoslovci za farnost sv. Anny. V pondělí 17. ledna se za naši farnost sv. Anny modlí bohoslovci v Olomouci,
pamatujme na ně také
Týden modliteb za jednotu křesťanů. V úterý 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, pamatujme na
tento úmysl ve svých modlitbách. Vždy na konci mše budeme zpívat jako modlitbu píseň č. 910
Náboženství. Ve středu 19. ledna je u sv. Anny náboženství. V 15.00 3 tř. a 4,5 tř. V 16.00 se učí 1,2 tř. a 6,7 tř.
Mše sv. pro mládež. - V pátek 21. ledna u sv. Anny. Nácvik zpěvu je od 16.30 v knihovně
Nepotřebujete drobné? Prosíme podnikatele, či ty, kteří pracují v obchodě nebo bance a mohli by pravidelně
rozměňovat kovové mince ze sbírek, ať se přihlásí v sakristii
Neděle 9. ledna 2011
Náboženství.Ve středu je u Sv. Anny náboženství. V 15.00 3 tř. a 4,5 tř. V 16.00 se učí 1,2 tř. a 6,7 tř.
Mše sv. pro děti. v pátek bude u sv. Anny mše sv. pro děti a rodiče, nácvik zpěvu je od 16.30 v knihovně
Orlí hnízdo: V pátek také jedeme na víkend pro rodiny na Orlí hnízdo
Hlasování o posunu nedělní večerní mše sv.: Ještě tuto neděli na večerní mši sv. budeme hlasovat o jejím posunutí
na 18.30
Tříkrálová sbírka: díky všem, kteří chodili či ještě budou chodit na Tříkrálovou sbírku
Neděle 2. ledna 2011
Tříkrálová sbírka. Od 2.1. – 9.1. probíhá také v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Prosíme děti, ale hlavně dospělé,
kteří by takto chtěli pomoct charitě, aby se nahlásili v sakristii do tří-čtyř členných skupinek.
Náboženství. Ve středu je náboženství u sv. Anny. V 15.00 3 tř. a 4,5 tř. V 16.00 se učí 1,2 tř. a 6,7 tř.
Slavnost Zjevení Páně. Ve čtvrtek je Slavnost Zjevení Páně, mše bude také ráno v 7.00 v Bludovicích, při mších
budeme žehnat vodu, křídu a kadidlo.
Hlasování o posunu nedělní večerní mše svaté. Po večerní mši budeme dnes a příští neděli hlasovat, zda posunout
večerní mši sv. v neděli na 18.30 Je to kvůli lidem, kteří mají o víkendu 12-ky a nedostanou se na mši.

