Neděle 29. prosince 2013
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na příští pololetí
Tříkrálová sbírka: Prosíme dobrovolníky, jak děti tak i dospělé, kteří by chtěli chodit koledovat na Tříkrálovou sbírku
– přijďte se přihlásit do sakristie
Po novém roce už budou mše sv. u sv. Anny. V pondělí 17.30 v úterý 7.00, pozor ve středu 8.00, ve čtvrtek 17.30,
v pátek 17.30 a v sobotu 7.00. V neděli jako obvykle. Kostel se otvírá vždy 1 hod. přede mší, ne dříve
Adorace za kněze ve čtvrtky před 1.pátkem budou bývat přede mší od 17.00-17.30
Adorace za mládež: Na první pátek budou zase adorace mládeže po mši až do 19.00
Knihovna u sv. Anny už funguje, každou neděli od 9.00-10.00 si můžete přijít půjčit knihy
Lektoři přijďte se zapsat na službu čtení Božího Slova
Neděle 22. prosince 2013
Sbírka z minulé neděle na opravu kostela sv. Anny vynesla u sv. Anny 44884,- v Bludovicích 8290,- a na
Špluchově 2579,- díky.
Jesličková pobožnost: Ve středu na Boží hod je v 16.00 u sv. Anny jesličková pobožnost-scénka a koledy u betléma.
Zveme zvláště rodiny s dětmi
Mše sv. o Vánocích: U sv. Anny je 24.12. mše ve 22.00, na Boží hod jako v neděli, na Štěpána jen v 8.00 a 10.00, a
v pátek 27.12. v 17.30 a pak až příští neděli jako obvykle. U sv. Markéty je 24.12. mše ve 24.00, na Boží hod v 9.00,
na Štěpána také v 9.00 polsky, a pak až příští neděli v 9.00 Na Špluchově je mše na Boží hod v 11.00, na Štěpána
také v 11.00 a příští neděli zase v 11.00
Hledáme koledníky: Prosíme dobrovolníky, jak děti tak i dospělé, kteří by chtěli chodit koledovat na Tříkrálovou
sbírku – přijďte se přihlásit do sakristie
Díky všem, kdo včera uklízeli u sv. Markéty
Vyšlo nové SPOLEČENSTVÍ
Neděle 15. prosince 2013
Dnes je sbírka na opravy kostela sv. Anny -díky
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli na Kolmé. Ve čtvrtek není mše na Špluchově ale v 7.00 u sv.
Anny a v pátek v 18.00 pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu). U sv. Anny budou mše sv. příští
neděli, jako obvykle
Návštěvy nemocných. Zítra, v pondělí 16.12. dopoledne budeme navštěvovat před vánocemi nemocné (mimo
prvopátečních) Prosíme nahlaste nám je v sakristii
Zpovědní den: Ve čtvrtek je u sv. Anny zpovědní den 8.00-12.00 14.00-18.00
Velký úklid u sv.Markéty: V sobotu je u sv. Markéty velký úklid před vánocemi od 9.00 Prosíme přijďte pomoct
Díky chlapům, kteří pomáhali dělat čelní stěnu u sv. Anny
Pozor,v úterý u sv. Anny není žádný koncert ZUŠ, jak bylo mylně uvedeno v tisku
Volba termínu pro ranní mše sv.: Udělejte prosím čárku v kostele vzadu na papír, v kolik by měly být ranní mše
Intence pro rok 2014: Po mši zapisujeme intence na další pololetí
Neděle 8. prosince 2013
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli na Kolmé. Ve čtvrtek je mše v 16.00 na Špluchově a v pátek v
18.00 pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu). U sv. Anny budou mše sv. příští neděli, jako
obvykle
Adventní koncert ZUŠ z Č. Těšína: Ve čtvrtek je na Špluchově v kapli po mši adventní koncert ZUŠ z Č. Těšína
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek je na faře od 18.15 setkání katechumenů
Velký úkid u sv. Anny: V sobotu je u sv. Anny velký úklid po opravách od 8.00 Prosíme přijďte pomoc i muži.
Prodej knih: Příští neděli bude v knihovně prodej knih
Díky chlapům, kteří pomáhali dělat čelní stěnu u sv. Anny
DOPŘEDU HLÁSÍME: v pondělí 16.12. budeme navštěvovat před vánocemi nemocné (mimo prvopátečních) Prosíme
nahlaste nám je v sakristii
Zpovědní den: Ve čtvrtek 19.12. bude u sv. Anny zpovědní den
Příští neděli bude sbírka na opravy kostela sv. Anny
Neděle 1. prosince 2013
Prodej knih: V knihovně u sv. Anny je prodej knih
V týdnu jsou mše sv.: v pondělí a středu v 8.00 v kapli na Kolmé. Ve čtvrtek je mše v 16.00 na Špluchově a v pátek
v 18.00 pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu). V sobotu je také mimořádně mše v kapli v 8.00
a v 9.00 v domově důchodců. U sv. Anny budou mše sv. příští neděli, jako obvykle.
Úklid po dělnících: V sobotu je u sv. Anny úklid po dělnících až od 9.00 Prosíme přijďte pomoct
Sv. Mikuláš u sv. Anny: V neděli po 10.00 mši přijde ke sv. Anně Mikuláš, rodiče napište si prosím vzadu na stolku
balíčky pro děti
Misijní kalendáře jsou ještě v sakristii
Díky chlapům, kteří pomáhali dělat čelní stěnu
Dopředu hlásíme: v sobotu 14.12. od 8.00 bude velký úklid sv. Anny po opravách. Prosíme přijďte v hojném počtu (i
muži)
Návštěvy nemocných: V pondělí 16.12. budeme navštěvovat před vánocemi nemocné (mimo prvopátečních) Prosíme
nahlaste nám je v sakristii
Neděle 24. listopadu 2013

Sbírka na opravu kostela z minulé neděle vynesla u sv. Anny 45802,- u sv. Markéty 6289,- a na Špluchově 1424,díky
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli na Kolmé. Ve čtvrtek je mše v 16.00 na Špluchově a v pátek v
18.00 pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu). U sv. Anny budou mše sv. příští neděli, jako
obvykle.
Dnes je v kostele sv. Markéty od 15.00 ekumenická bohoslužba se zástupci různých křesťanských církví v
Havířově – jste zváni
Úklid po dělnících: V sobotu je u sv. Anny úklid po dělnících od 8.00 Prosíme přijďte pomoct
Duchovní obnova pro ženy začíná v sobotu na faře v 10.30, před tím je možnost si vyrobit od 9.00 adventní věnec.
Zapište se na papír vzadu na stolku (i výrobu věnce)
Příští neděli začíná doba adventní a tím nový církevní rok, přineste si adv. věnce, na začátku mše je požehnáme V
10.00 bude mše sv. u sv.Anny pro děti se slůvkem na konci, pro rodiče dětí, jdoucích k 1.sv. přijímání
V neděli 8.11. po 10.00 mši přijde do sv. Anny Mikuláš, rodiče napište si prosím vzadu na stolku balíčky pro děti
Kdo byste mohli darovat nějaký větší stromek na vánoce do kostela, stavte se prosím po mši do sakristie
Neděle 17. listopadu 2013
Tuto neděli - 17. listopadu je sbírka na opravu kostela – díky
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli na Kolmé. Ve čtvrtek je mše v 16.00 na Špluchově a v pátek v
18.00 pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu). U sv. Anny budou mše sv. příští neděli, jako
obvykle.
Úklid po dělnících: V sobotu je u sv. Anny úklid po dělnících od 8.00 Prosíme přijďte pomoct
Koncert souboru Canticorum: V sobotu v 16.30 je v ev. kostele v Bludovicích koncert souboru Canticorum
Obnova křestních vyznání: Příští neděli je vyvrcholení církevního roku a také roku víry. O Slavnosti Krista Krále
obnovíme své křestní vyznání a na konci mše sv. bude krátká adorace
Ekumenická bohoslužba: Příští neděli je také v kostele sv. Markéty v Bludovicích od 15.00 ekumenická bohoslužba
se zástupci různých křesťanských církví v Havířově – jste zváni
Duchovní obnova pro ženy bude v sobotu 30.11. na faře, máte ještě možnost přihlásit se na papíry, které jsou
vzadu na stolku
Můžete podpořit misie zakoupením misijního kalendáře v sakristii
Prosíme 4 chlapy, kteří by zítra od 9.00 pomohli stavět lešení na mramorové stupně – přijďte se přihlásit v
sakristii
Neděle 10. listopadu 2013
Tuto neděli - 10. listopadu je v kostele na Šumbarku adorační den (do 16.30) a také „jarmark náboženských
věcí.
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli na Kolmé. Ve čtvrtek je mše v 16.00 na Špluchově a v pátek v
18.00 pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu). U sv. Anny budou mše sv. příští neděli, jako
obvykle.
Setkání katechumenů: ve čtvrtek v 18.15 na faře
V sobotu je u sv. Anny úklid po dělnících od 8.00 Prosíme přijďte pomoct.
Příští neděli bude sbírka na opravu kostela
Duchovní obnova pro muže začíná v sobotu od 9.00 na faře; muži se mohou přihlásit nejpozději dnes zapsáním na
papír, který je vzadu na stolku
Duchovní obnova pro ženy bude až 30.11. - přihlaste se vzadu na papír
Můžete podpořit misie zakoupením misijního kalendáře v sakristii
Neděle 3. listopadu 2013
Sbírka na opravu kostela vynesla u sv. Anny 47271,- v Bludovicích 9483,- a na Špluchově 2730,- díky
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli na Kolmé. Ve čtvrtek je mše v 16.00 na Špluchově a v pátek v
18.00 pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu). U sv. Anny budou mše sv. příští neděli, jako
obvykle.
Úklid po dělnících: V sobotu je u sv. Anny úklid po dělnících od 8.00 Prosíme přijďte pomoct.
Duchovní obnova pro muže bude 16. 11. a pro ženy 30.11. - přihlaste se prosím na papíry, které jsou vzadu na
stolku
Misijní kalendář: Můžete podpořit misie zakoupením misijního kalendáře v sakristii
Nové Společenství: Vzadu na stolku je nové číslo Společenství
Až do 8.11. můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. smíření,
sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. otce) je podmínkou ještě zajít na hřbitov a pomodlit se jakoukoliv modlitbu za
zemřelé
Nedělě 27. října 2013
Sbírka z misijní neděle vynesla u sv. Anny 36651,- v Bludovicích 8935,- a na Špluchově 3927,- díky také za dnešní
sbírku, která je na opravu kostela
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli na Kolmé. Mimořádně bude mše také v pátek a sobotu v kapli
v 8.00 Ve čtvrtek je mše v 16.00 na Špluchově a v pátek v 18.00 pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30
nácvik zpěvu). U sv. Anny budou mše sv. příští neděli, jako obvykle, v 10.00 je dětská mše sv., na které budou
představeny děti, které mají jít k 1.sv. přijímání
Úklid po dělnících: V sobotu je u sv. Anny úklid po dělnících až od 9.00 Prosíme přijďte pomoct.
Po mši zapisujeme úmysly mší sv. u sv. Anny do konce roku
Víkend na faře pro 4.-7.třídu začíná v sobotu 2.11.
Duchovní obnova pro muže bude 16. 11. a pro ženy 30.11. - přihlaste se prosím na papíry, které jsou vzadu na
stolku

Lektoři
PROSBA:ve čtvrtek se bude v kostele montovat nový mramorový pult pod svatostánek. Kdo z mužů byste mohli
pomoct, přihlaste se v sakristii

Neděle 20. října 2013
Dnes je misijní neděle – sbírka je na misie, díky za dary
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli na Kolmé. Ve čtvrtek je připomínka Panny Marie Pomocnice,
takže mimořádně bude mše taky v kapli v 8.00 a také v 16.00 na Špluchově. V pátek v 18.00 bude mše pro mládež v
Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu). U sv. Anny budou mše sv. jen v neděli, jako obvykle
Úklid po dělnících u sv. Anny: V sobotu u sv. Anny už od 8.00 Prosíme přijďte pomoct.
Příští neděli bude sbírka na opravu kostela sv. Anny
Růženec u sv. Markéty: V říjnu se před nedělní mší sv. od 8.15 modlíme u sv. Markéty růženec
Výměna svatoanenských klíčů: U sv. Anny se budou měnit klíče, prosíme, kdo máte jakýkoliv klíč od kostela sv.
Anny, přijďte jej vrátit
Po mši zapisujeme úmysly mší sv. u sv. Anny do konce roku
V sobotu 2.11. začíná víkend na faře pro 4.-7.třídu - přihlaste své děti nejpozději ve středu v náboženství, jinak
je pro malý zájem víkend ohrožen
Duchovní obnova pro muže bude 16. 11. a pro ženy 30.11. - přihlaste se prosím na papíry, které jsou vzadu na
stolku
Neděle 13. října 2013
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé. Ve čtvrtek je mše sv. v 16.00 v kapli
na Špluchově a v pátek v 18.00 bude mše pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu). U sv. Anny
budou mše sv. jen v neděli, jako obvykle
Náboženství je ve středu od 16.00 v prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova. Prosíme
rodiče o dochvilnost
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek na faře od 18.15
Sobotní úklid po dělnících: V sobotu u sv. Anny, ALE POZOR: Až V 15.00. Prosíme přijďte pomoct.
Víkend pro ministranty: V sobotu začíná také na faře víkend pro ministranty
Příští neděli je misijní neděle – sbírka půjde na misie, sbírka na opravu kostela bude až v neděli 27.10.
Výměna svatoanenských klíčů: U sv. Anny se budou měnit klíče, prosíme, kdo máte jakýkoliv klíč od kostela sv.
Anny, přijďte jej vrátit.
Neděle 6. října 2013
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé. Ve čtvrtek je mše sv. v 16.00 v kapli
na Špluchově a v pátek v 18.00 bude mše pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu). U sv. Anny
budou mše sv. jen v neděli, jako obvykle
Náboženství je ve středu od 16.00 v prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova. Prosíme
rodiče o dochvilnost
Úklid po dělnících: V sobotu je u sv. Anny úklid po dělnících od 8.00 Prosíme přijďte pomoct.
Růženec u sv. Markéty: V říjnu se před nedělní mší sv. od 8.15 modlíme u sv. Markéty růženec
Výměna klíčů od sv. Anny: U sv. Anny se budou měnit klíče, prosíme, kdo máte jakýkoliv klíč od kostela sv. Anny,
přijďte jej vrátit.
Nedělě 29. září 2013
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé. Ve čtvrtek je mše sv. v 16.00 v kapli
na Špluchově a v pátek v 18.00 bude mše pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu). Mimořádně je
mše sv. také v sobotu v 8.00 v kapli P.M. U sv. Anny budou mše sv. jen v neděli, jako obvykle
Náboženství je ve středu od 16.00 v prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova. Prosíme
rodiče o dochvilnost
Setkání katechumenů: ve čtvrtek od 18.15 na faře
Úklid po dělnících u sv. Anny: V sobotu je u sv. Anny úklid po dělnících až od 9.00 Prosíme přijďte v hojném počtu,
ti, co obvykle uklízejí jsou na pouti.
Víkend školáků na faře: V sobotu začíná víkend dětí 1.-3. třída na faře - ukončení v neděli v10 hod mší sv. pro děti
u Anny- nezapomeňte přihlásit děti
Plánujeme duchovní obnovu pro muže v sobotu 16. 11. a pro ženy 30.11.
Lektoři, přijďte se zapsat na čtení Božího slova
U sv. Anny se budou měnit klíče, prosíme, kdo máte jakýkoliv klíč od kostela sv. Anny, přijďte jej vrátit.
Neděle 22. září 2013
Sbírka z minulé neděle na opravu kostela vynesla u sv. Anny 40 001,- , v Bludovicích 6840,- a na Špluchově
2460,- díky za vaše dary
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé. Ve čtvrtek je mše sv. v 16.00 v kapli
na Špluchově a v pátek v 18.00 bude mše pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu). Tento týden
budou mimořádně mše ještě v úterý a také v sobotu o slavnosti sv. Václava ráno v 8.00 v kapli v centru. U sv. Anny
budou mše sv. jen v neděli, jako obvykle
Náboženství je ve středu od 16.00 v prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova. Prosíme
rodiče o dochvilnost

V sobotu je u sv. Anny úklid po dělnících až od 9.00
Prodej kalendářů 2014: Příští neděli bude před kostelem prodej kalendářů na příští rok
Doposud se nenašel kostelník pro tento kostel. Je potřeba mít někoho na tuto službu, proto prosíme ženy, které
by byly ochotné (i víc) vzít si tuto službu za svou, nechť se přihlásí do příští neděle u faráře
Neděle 15. září 2013
Dnes byla sbírka na opravu sv. Anny – díky za vaše dary.
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé. Ve čtvrtek je mše sv. v 16.00 v kapli
na Špluchově a v pátek v 18.00 bude mše pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu) U sv. Anny
budou mše sv. jen v neděli, jako obvykle
Náboženství je ve středu od 16.00 v prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova. Prosíme
rodiče o dochvilnost
Setkání katechumenů. Ve čtvrtek bude na faře v 18.15 setkání katechumenů
Úklid po dělnících u sv. Anny: V sobotu v 8.00
Nové OKNO:
Neděle 8. září 2013
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé. Ve čtvrtek je mše sv. v 16.00 v kapli
na Špluchově a v pátek v 18.00 bude mše pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu) U sv. Anny
budou mše sv. jen v neděli, jako obvykle
Náboženství je ve středu od 16.00 v prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova. Prosíme
rodiče o dochvilnost
V sobotu jedeme na pouť farnosti na Velehrad – odjezd autobusu je v 6.00 z aut. nádr.,pak od úřadu města a z
vlak.nádr. Autobus je již obsazen, je možné jet vlakem, sraz v 5.45 na vlak.nádr.
V sobotu je u sv. Anny úklid po dělnících v 8.00. Prosíme přijďte ve zvýšeném počtu, někteří pravidelně uklízející
tu nebudou
Příští neděli bude sbírka na opravu sv. Anny
Prosíme muže, kteří by v týdnu měli čas shazovat štěrk ze střechy sv. Anny do vlečky, ať se přihlásí v sakristii.
Neděle 1. září 2013
V týdnu jsou mše sv. v pondělí a středu v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé. Ve čtvrtek je mše sv. v 16.00 v kapli
na Špluchově a v pátek v 18.00 bude mše pro mládež v Bludovicích (před tím je od 17.30 nácvik zpěvu) U sv. Anny
budou mše sv. jen v neděli, jako obvykle
První náboženství je ve středu od 16.00 v prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova.
Prosíme rodiče, aby přišli také. Vyplněné přihlášky odevzdejte dnes do sakristie.
Příprava dospělých ke křtu: Ve čtvrtek je v 18.00 na faře první příprava dospělých ke křtu a ostatním svátostem.
Příležitost ke sv. smíření: V pátek je v Bludovicích příležitost ke sv. smíření od 17.00-18.00 a pak začíná první
společenství mládeže v 18.00 mší sv.
V sobotu je mimořádně také mše sv. v 8.00 v kapli na Kolmé, proto bude u sv. Anny úklid po dělnících až v 9.00
Mše v domově důchodců: V sobotu je také mše v 9.00 v domově důchodců
Pouť farnosti na Velehrad: V sobotu 14.9. bude pouť farnosti na Velehrad – odjezd autobusu je v 6.00 z aut.
nádr.,pak od úřadu města a z vlak.nádr. Autobus je již obsazen, je možné jet vlakem, sraz v 5.45 a kdo byste chtěli na
Velehradě oběd, přijďte se zapsat v sakristii
Neděle 25. srpna 2013
Sbírka na opravu sv. Anny z minulé neděle vynesla u sv. Anny 39785,- v Bludovicích 4917,- a na Špluchově 1681,díky
Úklid po dělnících: V sobotu u sv. Anny v 8.00
Příští neděli je u sv. Anny v 10.00 dětská mše sv., děti ať si přinesou aktovky, požehnáme jim do nastávajícího
školního roku
Mše sv. jsou: v pondělí, středu a pátek v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé v centru. U sv. Anny budou mše sv. jen v
neděli, jako obvykle
První náboženství bude ve středu 4.9. od 16.00 v prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy
Kudeříkova. Prosíme rodiče, aby přišli také. Vyplněné přihlášky odevzdejte do sakristie do konce srpna.
Příprava dospělých ke křtu: Ve čtvrtek 5.9. začne na faře příprava dospělých ke křtu a ostatním svátostem.
V sobotu 14.9. bude pouť farnosti na Velehrad – autobus je již obsazen, je možné jet vlakem, kdo byste chtěli na
Velehradě oběd, přijďte se zapsat v sakristii
Ohlášení svatby: svátost manželství se rozhodli si udělit: Tomáš Grepl a Barbora Oravčíková. Svatební obřad bude v
sobotu ve 12.00 na Šumbarku. Kdo by měl něco závažného proti tomuto sňatku, nechť to neprodleně nahlásí na faře
Neděle 18. srpna 2013
Dnes je sbírka na opravu sv. Anny - díky
Úklid po dělnících: příští sobotu u sv. Anny až v 9.00
Mše sv. jsou v pondělí, středu a pátek v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé v centru. V sobotu, o Svátku Panny Marie
Pomocnice bude mimořádně také mše sv. v kapli v 8.00. U sv. Anny budou mše sv. jen v neděli, jako obvykle
Příprava dospělých ke křtu: Od září chceme začít přípravu dospělých ke křtu a ostatním svátostem. Pokud víte o
někom, kdo by chtěl znovu začít život s Bohem, povzbuďte ho, ať se přihlásí u kněží
Náboženství v příštím školním roce bude po dobu rekonstrukce sv. Anny bývat každou středu od 16.00 v
prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova. Vyplněné přihlášky odevzdejte do sakristie do

konce srpna.
Farní pouť na Velehrad: V sobotu 14.9. bude pouť farnosti na Velehrad - pojede 1 BUS vyjíždí v 6 hod, cena
dopravy 250,-Kč. Nutno se přihlásit do neděle 1.září + zaplatit dopravu. Ostatní můžou jet s mládeží vlakem v 6 hod z
vlakového nádraží. Info na nástěnkách.
Vyšlo nové číslo SPOLEČENSTVÍ
Neděle 12. srpna 2013
Úklid po dělnících - v sobotu u sv. Anny v 8.00
Tradiční pěší pouť do Frýdku - v sobotu 18.srpna. Začátek je ve 11.45 v kostele v Bludovicích, další zastávka je
kolem 13.00 na Špluchově. V 18.00 je ve Frýdku mše sv. Odjezd autobusu z Frýdku je ve 20.00 Jste zváni.
Mše sv. jsou v pondělí, středu a pátek v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé v centru. Ve čtvrtek, o Slavnosti Panny
Marie bude mimořádně také mše sv. v kapli v 8.00. Nebude už mše sv. ve čtvrtek na Špluchově ani v pátek v
Bludovicích. U sv. Anny budou mše sv. jen v neděli, jako obvykle
Příprava dospělých ke křtu a ostatním svátostem: Od září chceme začít přípravu dospělých ke křtu a ostatním
svátostem. Pokud víte o někom, kdo by chtěl znovu začít život s Bohem, povzbuďte ho, ať se přihlásí u kněží
Náboženství v příštím školním roce bude po dobu rekonstrukce sv. Anny bývat každou středu od 16.00 v prostorách
bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova. Vyplněné přihlášky odevzdejte do sakristie do konce srpna.
Pouť farnosti na Velehrad - v sobotu 14.9. Pojede 1 Autobus - vyjíždí v 6 hod, cena dopravy 250,-Kč. Nutno se
přihlásit do neděle 1.září + zaplatit dopravu. Ostatní můžou jet s mládeží vlakem v 6 hod z vlakového nádraží. Info na
nástěnkách.
Příští neděli je sbírka na opravu sv. Anny
Neděle 4. srpna 2013
Úklid po dělnících: V sobotu v 8.00 u sv. Anny.
Tradiční pěší pouť do Frýdku je až v sobotu 17.8. Začátek je ve 11.45 v kostele v Bludovicích, další zastávka je ve
13.30 na Špluchově. V 18.00 je ve Frýdku mše sv. Jste zváni.
Mše sv. v týdnu jsou v pondělí, středu a pátek v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé v centru. O prázdninách nebude
mše sv. ve čtvrtek na Špluchově ani v pátek v Bludovicích. U sv. Anny budou mše sv. jen v neděli, jako obvykle
Příprava dospělých ke křtu: Od září chceme začít přípravu dospělých ke křtu a ostatním svátostem. Pokud víte o
někom, kdo by chtěl znovu začít život s Bohem, povzbuďte ho, ať se přihlásí u kněží
Náboženství v příštím školním roce bude po dobu rekonstrukce sv. Anny bývat každou středu od 16.00 v
prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova - na stolku jsou přihlášky do náboženství, prosím
vyplněné je odevzdejte do sakristie do konce srpna
Úmysly mší sv. zapisujeme po mši. Každý si může zapsat jen 1 nedělní mši sv.
Neděle 28. července 2013
Modlitba za mládež: Dnes je naposled v Bludovicích v kostele od 19.30 modlitba za mládež
V sobotu je v 8.00 mimořádně v kapli v centru mše sv., takže u sv. Anny bude úklid až v 9.00
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu je také v 9.00 mše sv. v domově důchodců
Mše sv. v týdnu: Mše sv. jsou v pondělí, středu a pátek v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé v centru. O
prázdninách nebude mše sv. ve čtvrtek na Špluchově ani v pátek v Bludovicích. U sv. Anny budou mše sv. jen
v neděli, jako obvykle
Farní tábor je pro malý počet dětí zrušen
Prázdninová školka pro děti je zcela obsazena
Příprava dospělých ke křtu: Od září chceme začít přípravu dospělých ke křtu a ostatním svátostem. Pokud víte o
někom, kdo by chtěl znovu začít život s Bohem, povzbuďte ho, ať se přihlásí u kněží
Náboženství v příštím školním roce bude po dobu rekonstrukce sv. Anny bývat každou středu od 16.00 v prostorách
bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova - na stolku jsou přihlášky do náboženství, prosím vyplněné je
odevzdejte do sakristie do konce srpna
Zapisujeme úmysly mší sv. - Vždy po mši. Každý si může zapsat jen 1 nedělní mši sv.
Díky za sbírku, z minulé neděle na opravy kostela, vynesla u sv. Anny 33 719,- v Bludovicích 7 816,- a na
Špluchově 1792,Neděle 21. července 2013
Mše sv. ve všední dny - mše sv. jsou v pondělí, středu a pátek v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé v centru. O
prázdninách nebude mše sv. ve čtvrtek na Špluchově ani v pátek v Bludovicích. U sv. Anny budou mše sv. jen v neděli,
jako obvykle
Modlitby za mládež - dnes a každý den až do příští neděle je v Bludovicích v kostele od 19.30 modlitba za
mládež,díky níž budeme duchovně spojeni se sv.otcem na setkání v Rio deJanieru
Brigáda - v sobotu je v 8.00 u sv. Anny brigáda na úklid po dělnících
Farní tábor - je pro malý počet dětí bohužel zrušen
Prázdninová školka pro děti - již je zcela obsazena
Příprava ke svátostem - od září chceme začít přípravu dospělých ke křtu a ostatním svátostem. Pokud víte o někom,
kdo by chtěl znovu začít život s Bohem, povzbuďte ho, ať se přihlásí u kněží
Náboženství v příštím školním roce - bude po dobu rekonstrukce sv. Anny bývat každou středu od 16.00 v
prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova - na stolku jsou přihlášky do náboženství, prosím
vyplněné je odevzdejte do sakristie do konce srpna
Úmysly mší - po mši zapisujeme úmysly mší sv. Každý si může zapsat jen 1 nedělní mši sv.
Poděkování - díky za dnešní sbírku, byla na opravy sv. Anny
Neděle 14. července 2013

Mše sv. ve všední dny - mše sv. jsou v pondělí, středu a pátek v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé v centru. O
prázdninách nebude mše sv. ve čtvrtek na Špluchově ani v pátek v Bludovicích. U sv. Anny budou mše sv. jen v neděli,
jako obvykle.
Brigáda na úklid - v sobotu je v 8.00 u sv. Anny brigáda po dělnících
Farní tábor - je pro malý počet dětí bohužel zrušen
Příprava ke svátostem - od září chceme začít přípravu dospělých ke křtu a ostatním svátostem. Pokud víte o někom,
kdo by chtěl znovu začít život s Bohem, povzbuďte ho, ať se přihlásí u kněží
Náboženství - v příštím školním roce bude po dobu rekonstrukce sv. Anny bývat každou středu od 16.00 v prostorách
bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova - na stolku jsou přihlášky do náboženství, prosím vyplněné je
odevzdejte do sakristie do konce srpna
Úmysly mší sv. - po mši zapisujeme úmysly mší sv. Každý si může zapsat jen 1 nedělní mši sv.
Poděkování za pouť u sv. Markéty - hudebníkům, zpěvákům, ministrantům, díky za úklid a výzdobu kostela a také
všem, kdo napekli něco na společný stůl
Sbírka na opravu kostela - příští neděli je sbírka na opravy kostela sv. Anny
Neděle 7. července 2013
Mše ve všední dny - mše sv. jsou v pondělí, středu a pátek v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé v centru. O
prázdninách nebude mše sv. ve čtvrtek na Špluchově ani v pátek v Bludovicích. U sv. Anny budou mše sv. jen v neděli,
jako obvykle.
Úklid kostela - díky všem, kdo včera uklízeli kostel sv. Anny,příští brigáda budu v sobotu je v 9.00
Pouť u sv. Markéty - příští neděli je pouť u sv. Markéty v Bludovicích, mše sv. na Špluchově nebude. Po mši sv. bude
posezení na faře, prosíme o něco dobrého na společný stůl.
Farní tábor - je pro malý počet dětí bohužel zrušen
Příprava ke svátostem - od září chceme začít přípravu dospělých ke křtu a ostatním svátostem. Pokud víte o někom,
kdo by chtěl znovu začít život s Bohem, povzbuďte ho, ať se přihlásí u kněží
Náboženství - v příštím školním roce bude náboženství po dobu rekonstrukce sv. Anny bývat každou středu od 16.00
v prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova - na stolku jsou přihlášky do náboženství, prosím
vyplněné je odevzdejte do sakristie do konce srpna
Úmysly mší - po mši zapisujeme úmysly mší sv. Každý si může zapsat jen 1 nedělní mši sv.
Neděle 30. června 2013
Setkání na Prašivé - zítra v pondělí je setkání dětí s biskupem na Prašivé. Jedeme autobusem,odjezd od budovy
vlakového nádraží je v 8.45 Máme ještě volná místa!
Farní tábor - farní tábor je pro malý počet dětí bohužel zrušen
Prázdninový pořad bohoslužeb - od zítřka je prázdninový pořad bohoslužeb, tzn.: mše sv. jsou v pondělí, středu a
pátek v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé v centru. Tento týden tam bude mše také v sobotu ráno, protože je první
sobota (8.00) a v 9.00 v domově důchodců. O prázdninách nebude mše sv. ve čtvrtek na Špluchově ani v pátek v
Bludovicích. U sv. Anny budou mše sv. jen v neděli, jako obvykle.
Úklid po dělnících - v sobotu je v 15.00 u sv. Anny brigáda na úklid po dělnících,prosíme aby přišli i muži
Pouť u sv. Markéty - 14.7. bude pouť u sv. Markéty v Bludovicích, tento den zveme všechny do Bludovic, mše sv. na
Špluchově nebude. Po mši sv. bude posezení na faře, prosíme o něco dobrého na společný stůl.
Příprava dospělých ke svátostem - od září chceme začít přípravu dospělých ke křtu a ostatním svátostem. Pokud
víte o někom, kdo by chtěl znovu začít život s Bohem, povzbuďte ho, ať se přihlásí u kněží
Náboženství v příštím školním roce - bude po dobu rekonstrukce sv. Anny bývat každou středu od 16.00 v
prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova - na stolku jsou přihlášky do náboženství, prosím
vyplněné je odevzdejte do sakristie do konce srpna
Úmysly mší sv. - po mši zapisujeme úmysly mší sv. Každý si může zapsat jen 1 nedělní mši sv.
Neděle 23. června 2013

Sbírka na opravu fary a na povodně - byla minulou neděli a vynesla u sv. Anny 74019,- v Bludovicích 13339,- a na
Špluchově 8310,- Polovinu této sbírky jsme odeslali na povodně– díky za vaše dary.
V pondělí je Slavnost Narození Jana Křtitele - v Bludovicích ráno mše sv. nebude, bude v 16. 00 na Špluchově
místo čtvrtku.
Setkání katechumenů - je
ve čtvrtek je v 18.15 u sv. Anny
Přihlášky na farní tábor a farní školku - vyzvedněte si v sakristii
Mše sv. ve
všední dny o prázdninách - budou bývat v pondělí, středu a pátek v 8.00 v kapli Panny Marie na Kolmé v centru. U
sv. Anny budou mše sv. jen v neděli
Setkání dětí s biskupem na Prašivé - je v pondělí 1.7. Rodiče, kdo byste chtěli s dětmi jet,přihlaste se co nejdřív v
sakristii, ať popř.můžeme objednat autobus
Příprava dospělých ke křtu a ostatním svátostem - chceme ji začít od září. Pokud víte o někom, kdo by chtěl
znovu začít život s Bohem, povzbuďte ho, ať se přihlásí u kněží
Náboženství v příštím školním roce - bude po dobu rekonstrukce sv. Anny bývat každou středu od 16.00 v
prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova - na stolku s dary jsou přihlášky do náboženství,
prosím vyplněné je odevzdejte do sakristie do konce srpna
Úmysly mší sv. - zapisujeme po mši sv. U sv, Anny jen do konce října. Každý si může zapsat jen 1 nedělní mši sv.
Nový jáhen - včera byli pro naši diecézi vysvěceni 4 jáhni. Jeden z nich, Pavel Marek, přijde k nám do Havířova.
Pamatujme na všechny v modlitbě.
Neděle 16. června 2013
Tuto neděli 16.6.2016 je pravidelná měsíční sbírka na opravu fary a polovinu této sbírky pošleme na povodně –
díky za vaše dary.

Setkání lektorů: Ve čtvrtek je v 18.15 u sv. Anny setkání lektorů
Farní tábor a farní školka: Vyzvedněte si v sakristii přihlášky na farní tábor a farní školku
Mše sv. o prázdninách: O prázdninách budou ve všední dny mše sv. bývat v pondělí, středu a pátek v 8.00 v kapli
Panny Marie na Kolmé v centru. U sv. Anny budou mše sv. jen v neděli
Setkání dětí s biskupem: V pondělí 1.7.je setkání dětí s biskupem na Prašivé. Rodiče, kdo byste chtěli s dětmi
jet,přihlaste se co nejdřív v sakristii, ať popř.můžeme objednat autobus
Příprava dospělých ke křtu: Od září chceme začít přípravu dospělých ke křtu a ostatním svátostem. Pokud víte o
někom, kdo by chtěl znovu začít život s Bohem, povzbuďte ho, ať se přihlásí u kněží
Náboženství v příštím školním roce bude po dobu rekonstrukce sv. Anny bývat každou středu od 16.00 v
prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova - na stolku s dary jsou přihlášky do náboženství,
prosím vyplněné je odevzdejte do sakristie do konce srpna
Po mši ve všední den zapisujeme úmysly mší sv., ale u sv. Anny kvůli rekonstrukci jen do konce října. Každý si
může zapsat jen 1 nedělní mši sv.
Neděle 9. června2013
Sbírka na doplacení oprav na faře: Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na doplacení oprav na faře. Protože na
faře už bydlíme a mnozí v Čechách po povodni nemají kde bydlet, polovinu této sbírky na faru pošleme na povodně.
Vyzvedněte si v sakristii přihlášky na farní tábor a farní školku
DOPŘEDU HLÁSÍME:
Mše sv. o prázdninách: O prázdninách budou ve všední dny mše sv. bývat v pondělí, středu a pátek v 8.00 v kapli
Panny Marie na Kolmé v centru. U sv. Anny budou mše sv. jen v neděli v 8, 10, a 17.30
Setkání dětí s biskupem na Prašivé: V pondělí 1.7.je setkání dětí s biskupem na Prašivé. Rodiče, kdo byste chtěli s
dětmi jet,přihlaste se co nejdřív v sakristii, ať popř.můžeme objednat autobus
Příprava dospělých ke křtu: Od září chceme začít přípravu dospělých ke křtu a ostatním svátostem. Pokud víte o
někom, kdo by chtěl znovu začít život s Bohem, povzbuďte ho, ať se přihlásí u kněží
Náboženství příští školní rok začne ve středu 4.9. a bude po dobu rekonstrukce sv. Anny bývat každou středu od
16.00 v prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova
Zápis úmyslů mší sv.: Ve všední dny po mši sv. zapisujeme úmysly mší sv. – ale kvůli rekonstrukci kostela jen do
konce října. Každý si může zapsat jen 1 nedělní mši sv.
Neděle 2. června 2013
Společná adorace: papež František nás dnes vyzývá ke společné adoraci – připojíme se od 17.00-17.30 u sv. Anny
Mše sv. v domově důchodců: v sobotu v 9.00
Vyzvedněte si v sakristii přihlášky na farní tábor a farní školku
DOPŘEDU HLÁSÍME:
Setkání dětí s biskupem na Prašivé: za měsíc v pondělí 1.7.je setkání dětí s biskupem na Prašivé. Rodiče, kdo byste
chtěli s dětmi jet,přihlaste se co nejdřív v sakristii, ať popř.můžeme objednat autobus
Příprava dospělých ke křtu: Od září chceme začít přípravu dospělých ke křtu a ostatním svátostem. Pokud víte o
někom, kdo by chtěl znovu začít život s Bohem, povzbuďte ho, ať se přihlásí u kněží
Náboženství příští školní rok začne ve středu 4.9. a bude po dobu rekonstrukce sv. Anny bývat každou středu od
16.00 v prostorách bývalé stanice mladých techniků vedle školy Kudeříkova
Úmysly mší sv.: Od zítřka začínáme po mši sv. zapisovat úmysly mší sv. – ale kvůli rekonstrukci kostela jen do konce
října. Každý si může zapsat jen 1 nedělní mši sv.
Neděle 26. května 2013
Poslední náboženství v tomto školním roce: ve středu u sv. Anny od 16.00. Děti i rodiče máte možnost svátosti
smíření. Náboženství v příštím školním roce bude bývat opět ve středu od 16.00
Pouť našeho děkanátu do Frýdku: v sobotu. Odjezd autobusu je v 15.30 z aut. nádraží, 15.35 z Horních Bludovic.
Prosím přijďte se co nejdřív zapsat do sakristie – cena 40 Kč.
Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme u sv. Anny ve čtvrtek a v Bludovicích až příští neděli mší sv. a průvodem k
oltářům.
Infoschůzka pro rodiče dětí, které využijí prázdninovou školku: příští neděli ve zpěvárně u sv. Anny v 9,15 h
Dětský den na faře v Bludovicích: také příští neděli od 15 hod
Společná adorace: Příští neděli všechny katolíky papež František vyzývá ke společné adoraci – připojíme se u sv.
Anny od 17.00-17.30
Vyzvedněte si v sakristii přihlášky na farní tábor a farní školku
Díky za pomoc všem organizátorům Noci kostelů a také všem, kteří napekli buchty
Neděle 19. května 2013
Příprava dětí k 1.sv. přijímání: V pondělí je u sv. Anny
Poslední vzdělávání ve víře - ve čtvrtek u sv. Anny
Noc kostelů - v pátek je u sv. Anny noc kostelů – program na plakátě ve vývěsce. Prosíme ochotné ženy o napečení
buchet, přineste je, prosím, před mší sv. v pátek
Zpověď dětí před 1. sv. přijímáním: V sobotu od 10.00 je u sv. Anny zpověď dětí k 1.přijímání a také rodičů a
kmotrů
1. sv. přijímání: Příští neděli je u sv. Anny v 10.00 1. sv. přijímání
Poslední náboženství: Ve středu 29.5. bude u sv. Anny poslední náboženství. Děti i rodiče máte možnost svátosti
smíření.
Pouť děkanátu: V sobotu 1.6. je pouť našeho děkanátu do Frýdku. Odjezd autobusu je v 15.30 z aut. nádraží. Prosím
přijďte se co nejdřív zapsat do sakristie – cena 40 Kč.
Prázdninová školka: V neděli 2. 6. bude v 9,15hod u sv. Anny info schůzka pro rodiče dětí, které využijí
prázdninovou školku

Dětský den na faře: V neděli 2.6. od 15 hod bude dětský den na faře v Bludovicích
Vyzvedněte si v sakristii přihlášky na farní tábor a farní školku
Děkujeme Katce Durčákové a firmě pana Jarka Moldříka za renovaci lustrů v Bludovicích
Neděle 12. května 2013
Tichá adorace: Dnes a každou neděli od 17.00-17.25 před večerní mší je u sv. Anny tichá adorace
Setkání dětí k 1.sv.přijímání: Zítra, v pondělí od 16.00 u sv. Anny
Poutní mše sv. na Špluchově: Ve čtvrtek bude na Špluchově poutní mše sv. ke cti patrona kaple sv. Jana
Nepomuckého
Vigilie Seslání Ducha sv.: V sobotu bude u sv. Anny od 20.30 vigilie Seslání Ducha sv. – přijďte se modlit za své
potřeby
Hledáme kostelníka! Vyzýváme muže, kteří by byli ochotni se ujmout kostelnické služby ve sv. Anně i u Markéty, aby
se přihlásili u faráře.
Noc kostelů: V pátek 24.5.bude u sv. Anny zase jako loni Noc kostelů–bližší info na stránkách farnosti
Letní školka pro děti: Od 29.7. – 2.8. bude na faře v Bludovicích letní školka pro nejmenší děti, info na plakátcích
Tábor pro starší děti na faře ve Vendryni: Také od 29.7. – 2.8. Vyzvedněte si přihlášky v sakristii
Výstava a petice proti potratům: Od úterý do čtvrtku probíhá před školami výstava a petice proti potratům,
připojíme se adorací ve čtvrtek po mši sv. do 19.00 hodin za nenarozené
Neděle 5. května 2013
Tichá adorace: Dnes a každou neděli od 17.00-17.25 před večerní mší u sv. Anny
Setkání dětí k 1.sv.přijímání: Zítra (v pondělí) od 16.00 u sv. Anny
Pozor změna: mše sv. v Bludovicích bude ve středu večer v 18.00 už ze Slavnosti Nanebevstoupení, ve čtvrtek ráno
mše nebude
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek po mši sv. u sv. Anny v 18.15. Hostem bude P. Adam Rucki a téma o Duchu sv.
Celodenní výlet rodičů a dětí do Jablunkova: V sobotu bude celodenní výlet rodičů a dětí do Jablunkova, zájemci
zapište se v sakristii, sraz na vlakovém nádraží je v 7.30
Mše sv. v domově důchodců: v sobotu v 9.00
Májové pobožnosti budou po večerní mši v pondělí a v pátek, od čtvrteční slavnosti bude na konci mše sv. hymnus k
D.S.
Hledáme kostelníka: Vyzýváme muže, kteří by byli ochotni se ujmout kostelnické služby ve sv. Anně i u Markéty, aby
se přihlásili u faráře.
Noc kostelů: V pátek 24.5. u sv. Anny zase jako loni. Bližší info na našich stránkách
Letní školka pro děti: Od 29.7. – 2.8. bude na faře v Bludovicích letní školka pro děti, info na plakátcích
Neděle 28. dubna 2013
Sbírka na opravu fary z min. neděle vynesla v u sv. Anny 22206,- v Bludovicích 9165,- a na Špluchově 2405,- díky
Tichá adorace: Dnes a každou neděli od 17.00-17.25 před večerní mší je u sv. Anny tichá adorace
Setkání dětí k 1.sv.přijímání: zítra od 16.00 u sv. Anny, tentokrát v knihovně i s rodiči
Pouť na Cvilín: Ve středu jedeme na pouť na Cvilín, kdo chcete hromadnou jízdenku sraz v 7.45 na vlakovém nádraží.
Více...
Soustředění dětí, které jdou k 1.sv. přijímání: od pátku 18.00 h. do soboty 18.00 h. na faře v Bludovicích – účast
nutná
Farnost potřebuje kostelníka! Vyzýváme muže, kteří by byli ochotni se ujmout kostelnické služby ve sv. Anně i u
Markéty, aby se přihlásili u faráře.
Celodenní výlet rodičů a dětí do Jablunkova: v sobotu 11.5., zájemci zapište se na papír u sakristie
Noc kostelů: v pátek 24.5.bude u sv. Anny zase jako loni Noc kostelů–bližší info na stránkách farnosti
Letní školka pro děti: od 29.7. – 2.8. bude na faře v Bludovicích letní školka pro děti, info na plakátcích
Neděle 21. dubna 2013
Nedělní tichá adorace: Dnes a každou neděli od 17.00-17.25 před večerní mší je u sv. Anny tichá adorace
Příprava dětí k 1.sv.přijímání: V pondělí u sv. Anny od 16.00
Ve středu nebude u sv. Anny mše sv. ráno, ale až v 17.30 a bude za skauty
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek v 18.15 bude v knihovně u sv. Anny vzdělávání ve víře, bude to zamyšlení se nad
biblickým textem
Duchovní obnova pro mládež: V pátek začíná na Orlím hnízdě duchovní obnova pro mládež našeho děkanátu
Pouť na Cvilín: 1.5. pojedeme vlakem na pouť farnosti na Cvilín, bližší informace na plakátcích
Staňte se kostelníkem! Vyzýváme muže, kteří by byli ochotni se ujmout kostelnické služby ve sv. Anně i u Markéty,
aby se přihlásili u faráře.
Prosba: k sv.přijímání, i když podává jen 1.kněz, choďte vždy ve 2.řadách, přičemž ten, kdo přijal odchází po své
straně(nepřechází přes 2.řadu) do lavice a v druhé řadě je už co nejblíže podávajícímu nachystán další, nečeká až
přijme předcházející.
Díky všem, kdo včera ještě uklízeli faru. Chceme vás všechny pozvat na otevření fary, které začne dnes v 15.00 v
Bludovicích v kostele. Prosíme o přinesení něčeho dobrého na společný stůl
Neděle 14. dubna 2013
Postní almužna vynesla u sv. Anny 3395,- v Bludovicích 621,- a na Špluchově 753,Tichá adorace: Dnes a každou neděli od 17.00-17.25 před večerní mší je u sv. Anny tichá adorace
Příprava dětí k 1.sv.přijímání: V pondělí u sv. Anny od 16.00
Kněžská pouť na Velehradě: V úterý je na Velehradě kněžská pouť, mše sv. u sv. Anny nebude, přijďte ale v 7.00 se

místo ní pomodlit za vaše kněze růženec.
Beseda o rodičovství: V úterý a ve středu je knihovně u sv. Anny beseda o rodičovství – podrobnosti na plakátu
Vyzýváme muže, kteří by byli ochotni se ujmout kostelnické služby ve sv. Anně i u Markéty, aby se přihlásili u
faráře.
Díky všem, kdo včera uklízeli faru po dělnících. Chceme vás všechny pozvat na otevření fary, které začne příští
neděli v 15.00 v Bludovicích v kostele. Prosíme o přinesení něčeho dobrého na společný stůl
Prosba: k sv.přijímání, i když podává jen 1.kněz, choďte vždy ve 2.řadách, přičemž ten, kdo přijal odchází po své
straně(nepřechází přes 2.řadu) do lavice a v druhé řadě je už co nejblíže podávajícímu nachystán další, nečeká až
přijme předcházející.
Neděle 7. dubna 2013
Sbírka z minulé neděle na seminář vynesla u sv. Anny 20196,- v Bludovicích 4981,- a na Špluchově 2200,- – díky.
Tichá adorace: Dnes a každou neděli od 17.00-17.25 před večerní mší je u sv. Anny tichá adorace
Změna konání mše na Špluchově: Zítra v pondělí bude mše sv. v 16.00 na Špluchově místo čtvrtku, v Bludovicích
mše nebude
příprava dětí k 1.sv.přijímání: Zítra bude také u sv. Anny od 16.00
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek u sv. Anny od 17.15
Mše sv. v domově důchodců - v sobotu v 9.00
Úklid fary po dělnících: V sobotu také od 9.00 prosíme hlavně ženy na brigádu úklidu fary po dělnících-hadry a
kbelíky s sebou
Mše za včelaře - v neděli bude v Bludovicích mše za včelaře, s výstavkou po mši v boční kapli
Letošní letní tábor dětí z naší farnosti bude v budově na faře ve Vendryni v termínu od neděle 28.7. do neděle 4.8
Staňte se kostelníkem: Vyzýváme muže, kteří by byli ochotni se ujmout kostelnické služby ve sv. Anně i u Markéty,
aby se přihlásili u faráře.
Přijďte si vyzvednout objednaný kancionál
Prosba: k sv.přijímání, i když podává jen 1.kněz, choďte vždy ve 2.řadách, přičemž ten, kdo přijal, odchází po své
straně (nepřechází přes 2.řadu) do lavice a v druhé řadě je už co nejblíže podávajícímu nachystán další, nečeká až
přijme předchozí člověk z 1.řady
Neděle 31. března 2013
Nedělní tichá adorace: Dnes a každou neděli od 17.00-17.25 před večerní mší je u sv. Anny tichá adorace
Děti doneste do příští neděle podepsané své batůžky s lístečky s postními úkoly, dejte je do sakristie a dostanete
za to v neděli "certifikát poutníka"
Letošní letní tábor dětí z naší farnosti bude v budově na faře ve Vendryni v termínu od neděle 28.7. do neděle 4.8
Staňte se kostelníkem! Vyzýváme muže, kteří by byli ochotni se ujmout kostelnické služby ve sv. Anně i u Markéty,
aby se přihlásili u faráře.
Přijďte si vyzvednout do sakristie objednaný kancionál
Poděkování za hezký průběh velikonoc: kostelníkům, ministrantům, lektorům, akolytům, varhaníkům, zpěvákům,
těm co zdobili a uklízeli kostel a také všem, kteří měli v postní době křížové cesty
Díky za renovaci lustru v Bludovicích Katce Durčákové a Jarkovi Moldříkovi
Neděle 24. 3. 2013
Sbírka na opravu fary vynesla u sv. Markéty 6320,- a u sv. Anny 30285,- díky.
Zítra - v pondělí 25.5. dopol. budeme navštěvovat nemocné (mimo prvopátečních) přijďte je zapsat
Příprava dětí s rodiči k 1. sv. přijímání: V pondělí je od 16.00 ve zpěvárně u sv. Anny příprava dětí s rodiči k 1.sv.
přijímání V úterý je u sv. Anny zpovědní den 8-12 14-18.
V pátek je den půstu od masa a újmy a od19.00 je u sv.Anny křížová cesta v přírodě
Na stolku s dary je rozpis na adoraci u Božího hrobu v sobotu – napište se
Na sobotní velikonoční vigilii si s sebou vemte svíčky
V neděli bude při ranní mši žehnání pokrmů, jídlo položte přede mší pod oltář
Díky za předvelikonoční úklid u sv. Markéty
Děti doneste do neděle podepsané své batůžky s lístečky s postními úkoly, dejte je do košíku vpředu a dostanete
za to v neděli "certifikát poutníka"
Letošní letní tábor dětí z naší farnosti bude v budově na faře ve Vendryni v termínu od neděle 28.7. do 4.8
Staňte se kostelníkem! Vyzýváme muže, kteří by byli ochotni se ujmout kostelnické služby ve sv. Anně i u Markéty,
aby se přihlásili u faráře.
Přijďte si vyzvednout objednaný kancionál
Sbírka na kněžský seminář v Olomouci: Příští neděli.
Neděle 17. března 2013
Příprava dětí k 1.sv. přijímání: V pondělí od 16.00 ve zpěvárně
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek v 18.15 v knihovně, téma: Starokř.literatura a bludy
Hromadné pomazání nemocných bude zde v pátek při mši v 17.30 Kdo chcete přijmout tuto svátost,přijďte se
zapsat do sakristie, zpovídat se bude v pátek od 16.00
Předvelikonoční úklid sv. Markéty: v sobotu. Prosím, přijďte pomoct
Příští neděli je Květná neděle, mše žehnáním před kostelem, přineste si ratolesti.
Postní úkoly pro děti i dospělé: Přijďte si do kostela sv. Anny pro pomůcku, jak prožít půst
Přijďte zapsat nemocné (mimo prvopátečních) které chcete, abychom před velikonocemi navštívili. Budeme je
navštěvovat v pondělí 25.3.
Letošní letní tábor dětí z naší farnosti bude v budově na faře ve Vendryni v termínu od neděle 28.7. do neděle 4.8
Staňte se kostelníkem! Vyzýváme muže, kteří by byli ochotni se ujmout kostelnické služby ve sv. Anně i u Markéty,

aby se přihlásili u faráře
Přišly kancionály: Kdo jste si objednali kancionál, přijďte si ho vyzvednout do sakristie, cena 189,Neděla 10. března 2013
Příprava dětí k 1.sv. přijímání: V pondělí od 16.00 ve zpěvárně u sv. Anny
Ekumenická bohoslužba: Příští neděli je ve sboru Církve bratrské v Horní Suché v 15.30 ekum. bohoslužba
Postní úkoly pro děti i dospělé: Vpředu pod nástěnkou jsou 2 košíky s postními úkoly pro děti i dospělé. Přijďte si
pro pomůcku, jak hezky prožít postní týden
Hromadné pomazání nemocných bude letos u sv.Anny v pátek 22.3. při mši v 17.30 Kdo chcete přijmout tuto
svátost, prosím přijďte se zapsat do sakristie
Návštěvy nemocných: Přijďte zapsat nemocné (mimo prvopátečních), které chcete, abychom před velikonocemi
navštívili. Budeme je navštěvovat v pondělí 25.3.
Letní tábor dětí z naší farnosti bude v budově na faře ve Vendryni v termínu od neděle 28.7. do neděle 4.8
Hledáme kostelníka pro sv. Annu: Vyzýváme muže, kteří by byli ochotni se ujmout kostelnické služby ve sv. Anně,
aby se přihlásili u faráře
Příští neděli je sbírka na opravu fary
OKNO: vzadu v kostele je nové číslo diecézního měsíčníku OKNO
Neděle 3. března 2013
Příprava dětí k 1.sv. přijímání: v pondělí od 16.00 ve zpěvárně u sv. Anny
Vzdělávání ve víře: ve čtvrtek je v 18.15 v knihovně u sv. Anny – téma „Věřím v Otce všemohoucího“ – host P.
Daniel Vícha
Netradiční křížová cesta: V pátek po mši sv.bude v knihovně u sv. Anny netradiční křížová cesta tvořená písňovými
klipy
Duchovní obnova pro ženy: V sobotu proběhne u sv. Anny duchovní obnova pro ženy ve věku 15-105 let, kterou
povede o. Vít Zatloukal. Podrobnější informace na plakátech a na nástěnkách
Modlitba ve stylu Taize: v sobotu od 18.00 v kapli P.M. v centru
Úmysly mší jsou již zcela obsazené
Postní úkoly: Vpředu pod nástěnkou jsou 2 košíky s postními úkoly pro děti i dospělé. Přijďte si pro pomůcku, jak
hezky prožít postní týden
Hromadné pomazání nemocných bude letos v úterý 19.3. u sv. Markéty a na Špluchově a u sv.Anny v pátek 22.3.
při mši v 17.30 Kdo chcete přijmout tuto svátost, prosím přijďte se zapsat do sakristie.
Letní tábor dětí z naší farnosti bude letos v budově na faře ve Vendryni v termínu od neděle 28.7. do neděle 4.8
Neděle 24. února 2013
Sbírka z minulé neděle na potřeby kostela vynesla u sv. Anny 32101,- v Bludovicích 7301,- a na Špluchově 2510,díky za vaše dary
Příprava dětí k 1.sv. přijímání: v pondělí od 16.00 u sv. Anny ve zpěvárně
Setkání katechumenů: ve čtvrtek v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Duchovní obnova pro muže: v sobotu 2.3. proběhne u sv. Anny duchovní obnova pro muže a 9.3. pro ženy ve věku
15-105 let, kterou povede o. Vít Zatloukal. Podrobnější informace na plakátech na nástěnkách. Možno se nahlásit do
pondělka, později přihlášení již nebudou mít zajištěný oběd.
Přestavba kostela sv. Anny: Příští neděli v 9.15 proběhne u sv. Anny prezentace toho, jak by měla vypadat
přestavba kostela, jste zváni všichni, koho to zajímá
Úmysly mší jsou již u sv. Anny zcela obsazené
Postní úkoly pro děti i dospělé: Vpředu v kostele u sv. Anny jsou 2 košíky s postními úkoly pro děti i dospělé.
Přijďte si pro pomůcku, jak hezky prožít postní týden
Neděle 17. února 2013
Dnes byla sbírka na potřeby kostela – díky za vaše dary
Příprava dětí k 1.sv. přijímání: V pondělí od 16.00 u sv. Anny ve zpěvárně
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek v 18.15 v knihovně u sv. Anny – tentokrát biblické
Křížové cesty budou v postní době u sv. Anny v pátek po mši a v neděli přede mší sv.
Úmysly mší jsou již zcela obsazeny
Duchovní obnova pro muže: V sobotu 2. 3. proběhne u sv. Anny duchovní obnova pro muže a 9.3. pro ženy ve věku
15-105 let, kterou povede o. Vít Zatloukal. Podrobnější informace na plakátech na nástěnkách. Prosím zájemce aby se
přišli zapsat u stolku s dary, abychom věděli kolik je potřeba obědů
Postní úkoly pro děti i dospělé: Vpředu pod nástěnkou jsou 2 košíky s postními úkoly pro děti i dospělé. Přijďte si
pro pomůcku, jak hezky prožít postní týden
Credo latinsky: modlíme se příští neděli – vemte si kartičky. Kdo již umí zpaměti, nemusí kartičky nosit.:-)
Neděle 10. února 2013
- den pro děti: v úterý od 9-16 hod. bude u sv. Anny den pro školní děti s názvem: po stopách sv. Jana Bosca. Je
možno děti dovézt již v 7 hod. na mši sv. Děti zapište na u stolku s dary
- popeleční středa: ve středu je popeleční středa, začátek postní doby a také den přísného půstu od masa a půstu
újmy (1x za den dosyta najíst) V Bludovicích je mše v 7.00, na Špluchově v 16.00 a u sv. Anny v 17.30
- setkání katechumenů: ve čtvrtek je v 18.15 v knihovně u sv. Anny setkání katechumenů
- úmysly mší sv.: jsou u sv. Anny zcela obsazeny
- duchovní obnova: v sobotu 2. 3. proběhne u sv. Anny duchovní obnova pro muže a 9.3. pro ženy ve věku 15-105
let, kterou povede o. Vít Zatloukal. Podrobnější informace na plakátech na nástěnkách. Prosím zájemce aby se přišli

zapsat u stolku s dary, abychom věděli kolik je potřeba obědů
- petice: vzadu je petice proti potratové pilulce,kterou chtějí zaregistrovat.Kdo chcete, můžete ji podepsat
Neděle 27.ledna 2013
Sbírka na opravu fary z minulé neděle vynesla u sv Anny 27 976,- v Bludovicích 5173,- a na Špluchově 1861,- díky
Film o Janu Boscovi: Příští neděli se v 15.00 v kostele na Šumbarku promítá na pokračování filmu o Janu Boskovi
Od úterý se budeme modlit novénu k sv. Janu Boskovi před příjezdem jeho ostatků
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek u sv. Anny v 18.15
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu v 9.00
Představení dětí, které jdou k 1. sv. přijímání: Příští neděli u sv. Anny v 10.00 . Sraz je v 9.40 v chodbě před
sakristií
Modlíme se za bohoslovce: Příští neděli se u sv. Markéty modlíme za bohoslovce v olomouckém semináři a oni za
nás
Děkuji také za přípravu modlitebního třídenní matek
Dotisk kancionálů za 189,-. Kdo byste ho chtěli, zapište jméno a telefon u stolku
Zapisujeme úmysly mší na příští pololetí – jsou volné už jen všední dny
Lektoři přijďte se zapsat na službu čtení Božího Slova
Díky všem, kdo jste přispěli do Tříkrálové sbírky, především oceňuji koledníky, kteří tady v Havířově vybrali 56
830 Kč
Neděle 20. ledna 2013
Dnes je sbírka na opravu fary – díky
Svědectví o víře P. Gacíka: Ve čtvrtek bude mít mši sv. u sv. Anny P. Gacík a bude mít svědectví o víře a pak po mši
vzdělávání ve víře, s tématem o Donu Boskovi a salesiánech
Modlitební třídenní matek: V pátek a v sobotu po mši a v neděli v 9.15 u sv. Anny budou adorace, tzv. Modlitební
třídenní matek, kdy se společně s nimi můžeme modlit za odpuštění a smíření v rodinách
Příští neděle s latinským Credem: Příští neděli si také vezměte kartičky s latinským Credem, při mši se ho
pomodlíme
Dotisk kancionálů za 189,-. Kdo byste ho chtěli, zapište jméno a telefon u stolku
Zapisujeme úmysly mší na příští pololetí – jsou volné už jen všední dny
Modlitby za jednotu křesťanů: Až do pátku probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů, pamatujme na tento úmysl
v modlitbách, konkrétně v kostele budeme zpívat vždy po mši píseň č.910
Neděle 13. ledna 2013
Mše sv. pro děti: v pátek u sv. Anny, nácvik zpěvu od 16.30
Mše sv. za bohoslovce: Ve čtvrtek budeme v modlitbě spojeni u sv. Anny s olomouckým kněžským seminářem; oni
se modlí za nás a my za ně. Mše sv. bude obětována za bohoslovce
Objednejte si dotisk kancionálů za 189,-. Kdo byste ho chtěli, zapište jméno a telefon u stolku u sakristie
Zapisujeme úmysly mší na příští pololetí – je možno zapsat jen 1 nedělní mši, zbytek ve všední den
Vzadu na stolku je nové OKNO, diecézní časopis
Neděle 6. ledna 2013
Náboženství: Opět ve středu u sv. Anny
Vzdělávání ve víře: ve čtvrtek v 18.15 v knihovně u sv. Anny.
Mše sv. pro mládež: v pátek u sv. Anny, nácvik zpěvu od 16.30
Setkání ministrantů: v sobotu od 9.00 v knihovně u sv. Anny
Setkání rodičů dětí, které letos půjdou k 1. sv. přijímání: V neděli 13. ledna v 9,15 hod ve zpěvárně.
Dotisk kancionálů: Je možnost objednat dotisk kancionálů za 189,-. Kdo byste ho chtěli, zapište jméno a telefon u
stolku u sacristie
Úmysly mší sv. na příští pololetí: Stále je možno zapsat úmysly mší na příští pololetí.

