Neděle 27. prosince 2015
Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích
9948,- a na Špluchově 2165,Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli v 10.00
Zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí
Od 1.-14.1. probíhá Tříkrálová sbírka. Prosíme dobrovolníky, kteří by chtěli chodit koledovat a tak pomoci
Charitě, ať se přihlásí v sakristii
Je možné dát ještě do konce roku dar na farnost, rádi vystavíme potvrzení pro odečet části daně
Vzadu máte nové Společenství, je tam mimo jiné i rozpis bohoslužeb v celém Havířově a také podmínky pro
získání plnomocných odpustků ve Svatém roce milosrdenství. Obojí visí také ve vývěsce
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu Božího Slova

Neděle 20. prosince 2015
Tuto neděli je sbírka na splacení dluhů po opravách-díky Ve středu nebude náboženství - jsou prázdniny
Jesličková pobožnost - v pátek u sv. Anny od 16.00 Příští neděli při 10.00 mši sv. u sv. Anny zazpívá smíšený
pěvecký sbor ze Šumbarku Zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí Tříkrálová sbírka - prosíme
dobrovolníky, kteří by chtěli chodit koledovat na Tříkrálovou sbírku, ať se přihlásí v sakristii Je možné dát ještě
do konce roku dar na farnost, rádi vystavíme potvrzení pro odečet části daně Vyšlo nové Společenství, je tam
mimo jiné i rozpis bohoslužeb v celém Havířově, a také podmínky pro získání plnomocných odpustků ve Svatém
roce milosrdenství

Neděle 13. prosince 2015
Dnes je v knihovně u sv. Anny prodej knih
Navštěvovat nemocné budeme zítra, v pondělí 14. prosince, mimo prvopátečních, prosíme nahlaste je v
sakristii
Předvánoční koncert žáků ZUŠ Bohuslava Martinů bude v úterý u sv. Anny v 18.00
Náboženství - ve středu je od 16.00 u sv. Anny
Zpovědní den před vánocemi bude u sv. Anny ve čtvrtek 8.00-12.00 a 14.00-18.00
Příští neděli bude sbírka na splacení dluhů po opravách
Zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí
Bohoslužby u sv. Anny ve všední den jsou v boční kapli, vstup bočním vchodem vlevo u sakristie
Tříkrálová sbírka - prosíme dobrovolníky, kteří by chtěli chodit koledovat na Tříkrálovou sbírku, ať se přihlásí v
sakristii
Díky všem kdo včera uklízeli kostel a okolí sv. Anny
Je možné dát ještě do konce roku dar na farnost, rádi vystavíme potvrzení pro odečet části daně

Neděle 6. prosince 2015
Zázrak zrození: V pondělí se bude v knihovně u sv. Anny od 18.15 promítat film Zázrak zrození; je to o Marii až
do Ježíšova narození
Ekonomická rada: V pondělí také bude na faře v 19.00 setkání ekonomické rady
Slavnost neposkvrněného početí Panny Marie bude v úterý. Mše sv. bude v 16.00 na Špluchově a u sv. Anny
bude až večerní v 17.30
Náboženství je u sv. Anny ve středu od 16.00, v 16.45 je společná modlitba v kostele i pro rodiče
Setkání biřmovanců: Ve čtvrtek je od 18.15 u sv. Anny setkání biřmovanců, téma: morálka a právo
Předvánoční úklid u sv. Anny bude v sobotu od 8.00 h. Přijďte pomoct i muži
Prodej knih: Příští neděli bude v knihovně prodej knih
Návštěva nemocných: V pondělí 14.12. budeme navštěvovat nemocné, mimo prvopátečních, prosíme nahlaste
je v sakristii
Zpovědní den před vánocemi bude u sv. Anny ve čtvrtek 17.12.
Zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí
Bohoslužby u sv. Anny ve všední den jsou v boční kapli, vstup bočním vchodem vlevo u sakristie

Tříkrálová sbírka hledá dobrovolníky: Prosíme dobrovolníky, kteří by chtěli chodit koledovat na Tříkrálovou
sbírku, ať se přihlásí v sakristii
Díky všem kdo včera uklízeli kostel sv. Markéty

Neděle 29. listopadu 2015
Od zítřka budou bohoslužby u sv. Anny ve všední den v boční kapli, vstup bočním vchodem vlevo u sakristie
Náboženství je u sv. Anny ve středu od 16.00, od 17.00 bude pak setkání rodičů třeťáků, také ministrantská
schůzka a scholička
Předvánoční úklid: V sobotu je u sv. Markéty od 9.00 předvánoční úklid, přijďte pomoct
Dětská mše sv.: Příští neděli bude u sv. Anny v 10.00 dětská mše sv. a po skončení bude Mikulášská nadílka,
rodiče můžete ještě nahlásit balíčky
V OKNĚ a také ve SPOLEČENSTVÍ si přečtěte o novém duchovním společenství Eucharistická hodina, můžete do
něj vstoupit, v sakristii se přihlaste.
Návštěva nemocných: V pondělí 14.12. budeme navštěvovat nemocné, mimo prvopátečních, prosíme nahlaste
je v sakristii
Zpovědní den před vánocemi bude u sv. Anny ve čtvrtek 17.12.
Lektoři přijďte se zapsat na čtení Božího slova

Neděle 22. listopadu 2015
Sbírka z min.neděle na splacení dluhů po opravách vynesla u sv. Anny 27409,- v Bludovicích 3429,- a na
Špluchově 1879,Setkání lektorů: V pondělí bude od 18.15 v knihovně u sv. Anny setkání lektorů Náboženství je ve středu od
16.00 u sv. Anny
Výroba adventních věnců: V sobotu je v knihovně u sv. Anny od 8.00 výroba adventních věnců, hlaste se v
sakristii
Církevní silvestr pro mládež: Také v sobotu začíná, mší sv. v 17.30 v sále dětského domova v Těrlicku, církevní
silvestr pro mládež
Příští neděli začíná adventem nový církevní rok, přineste před oltář Adventní věnce, požehnáme je
Vzadu na stolku je nové číslo OKNA a také SPOLEČENSTVÍ. V obou časopisech si přečtěte o novém duchovním
společenství Eucharistická hodina a kdo chcete zachovávat stanovy, můžete do něj vstoupit, v sakristii se
přihlaste.
Na letošní Jesličkové 25.12. v 16.00 bude scénka dětí 1.-4.tř. Chceme pozvat děti, aby se zapojily, nácviky
budou ve středu po náboženství od 25.11. Kdo z dětí by chtěl hrát, ať se přihlásí v sakristii.

Neděle 15. listopadu 2015
Sbírka na splacení dluhu po rekonstrukci kostela je právě tuto neděli 15.11. - MOC DĚKUJI. Prodej knih,
kalendářů a vánočních pohledů: Tuto neděli v knihovně u sv. Anny Lékař zázraků: V pondělí se bude od 18.15 v
knihovně u sv. Anny promítat 2 díl filmu Lékař zázraků Náboženství je u sv. Anny ve středu od 16.00 Duchovní
obnova pro ženy: V sobotu od 9.00 je na faře duchovní obnova pro ženy, do dneška se můžete přihlásit Koncert
duchovní hudby: Také v sobotu od 16.00 je v kostele u sv. Anny koncert duchovní hudby, více... Dny důvěry:
Od pátku do neděle probíhají v Ostravě u Don Boska Dny důvěry – modlitby ve stylu Taize. Na modlitby tam
můžete přijet, mládež jede v pátek vlakem v 18.30 Výroba adventních věnců: Další sobotu 28.11. je v knihovně
u sv. Anny výroba adventních věnců, hlaste se v sakristii. Vzadu na stolku je nové číslo OKNA a také
SPOLEČENSTVÍ. V obou časopisech si přečtěte o novém duchovním společenství Eucharistická hodina a kdo
chcete zachovávat stanovy, můžete do něj vstoupit, v sakristii se přihlaste.

Neděle 8. listopadu 2015
Lékař zázraků: V pondělí bude od 18.15 v knihovně u sv. Anny minikino, bude se promítat film Lékař zázraků
Náboženství je ve středu od 16.00 u sv. Anny

Příprava k biřmování: Ve čtvrtek od 18.15 je u sv. Anny příprava k biřmování, přednáška pro všechny bude o
falešných obrazech Boha
Prodej knih, kalendářů a vánočních pohledů bude v knihovně u sv. Anny v neděli 15. listopadu
V sobotu 21.11. je duchovní obnova pro ženy a další sobotu 28.11. je pletení adventních věnců. Na obě akce se
hlaste v sakristii.
V kostele vzadu na stolku je úplně nové číslo OKNA a také SPOLEČENSTVÍ. V obou časopisech si přečtěte o
novém duchovním společenství Eucharistická hodina a kdo chcete zachovávat stanovy, můžete do něj vstoupit,
v sakristii se přihlaste.

Neděle 1.listopadu 2015
Sbírka z minulé neděle na splacení dluhů vynesla u sv. Anny 41434,- v Bludovicích 4712,- a na Špluchově 1510,díky za dary
V pondělí je památka všech věrných zemřelých, mše sv. bude v 7.00 v Bludovicích, poté bude pobožnost na
hřbitově. U sv. Anny bude v pondělí od 16.00-18.00 příležitost ke sv. smíření, v 17.30 mše sv. a po ní pobožnost
za zemřelé před kostelem.
Plnomocné odpustky: Od 1.-8.11. máte možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě 3
obvyklých podmínek (zpověď, sv.přijímání, modlitba na úmysl sv.otce) je ještě potřeba zajít na hřbitov a
pomodlit se jakoukoliv modlitbu za zemřelé.
Náboženství je ve středu od 16.00 u sv. Anny
Víkend dětí na faře: V sobotu od 8.00 začíná na faře víkend dětí 4.-7. třída. Hlaste se prosím v sakristii.
Duchovní obnova pro ženy: V sobotu 21.11. je duchovní obnova pro ženy a další sobotu 28.11. je pletení
adventních věnců. Na obě akce se hlaste v sakristii.
Vzadu na stolku je nové číslo OKNA a také SPOLEČENSTVÍ. V našem farním časopise si přečtěte o novém
duchovním společenství Eucharistická hodina a kdo chcete zachovávat stanovy, můžete do něj vstoupit, v
sakristii se přihlaste.

Neděle 25.října 2015
Sbírka z minulé neděle na misie vynesla u sv. Anny 43235,- v Bludovicích 10150,- a na Špluchově 3132,- díky za
dary
Dnešní sbírka je na splacení dluhu po opravách – díky
Nebude ve středu náboženství, jsou prázdniny
OKNO - vzadu na stolku je nové číslo OKNA
Lektoři přijďte se zapsat na četbu Božího slova

Neděle 18.října 2015
Dnešní sbírka z misijní neděle půjde na misie – díky za dary
Duchovní obnova pro biřmovance: začíná v sobotu v 8.30 na faře
Příští neděli bude sbírka na splacení dluhu po opravách
Pozor: příští neděli se mění čas, posuneme si hodinky o hodinu dozadu
V kostele vzadu na stolku je nové číslo OKNA

Neděle 11. října 2015
Růženec: V říjnu se u sv. Markéty modlíme růženec v neděli od 8.20
Náboženství bude u sv. Anny ve středu od 16.00
Příprava biřmovanců: Ve čtvrtek je od 17.15 u sv. Anny příprava biřmovanců, přednáška pro všechny bude 5
cest mezi člověkem a Bohem
Pochod pro život: V pátek začíná v 16.00 před KD Leoše Janáčka Pochod pro život
Setkání s pěšími poutníky do Říma: V pátek od 17.15 bude u sv. Anny promítání a povídání našich dvou
poutníků Josefa a Vojty o jejich pěší pouti do Říma
Víkend dětí 1.-3.tř na faře: V sobotu v 8.00 začíná na faře víkend dětí 1.-3.tř. Rodiče máte poslední příležitost
přihlásit děti spolu s příspěvkem 100,- Kč na víkend

Misijní neděle je příští neděli, sbírka půjde na misie
Nový chodník před farou! Děkuji panu Krausovi a jeho firmě za položení a už je možné jít v Bludovicích na faře
zezadu na WC

Neděle 4. října 2015
FARNÍ KINO: Zítra, v pondělí 5.10. bude v knihovně u sv. Anny od 18.15 první farní kino, bude se promítat film
Na rozcestí
Náboženství bude v kostele u sv. Anny ve středu od 16.00
Svatební mše 2MP: V sobotu bude u sv. Anny v 11.00 svatební mše Magdy Pilárikové a Martina Pawlase
Lektoři přijďte se zapsat na četbu B.S.
Od soboty 17. do neděle 18.10. je na faře víkend dětí 1.-3.tř. Rodiče prosím přihlaste děti do příští neděle spolu
s příspěvkem 100,- Kč na víkend.

Neděle 20. září 2015
Tuto neděli je sbírka na splacení dluhu po opravách-díky
Platí už zase původní pořad bohoslužeb.
Náboženství bude zde v kostele ve středu od 16.00
Nové Okno je v kostele vzadu na stolku
Procházka pro Péťu - ve čtvrtek od 16 do 18 hodin se můžete projít po krátké trase po pěší zóně od Sběrny na
Selské podél ulice Na nábřeží k Nealkobaru Na Vyhlídce. Jedná se o cca 500 metrů. Zastupitelé za KDU-ČSL
přispějí občanskému sdružení Pomoc pro Peťu 20,- Kč za každého účastníka procházky. Podpoříte tím malého
Péťu.

Neděle 13. září 2015
Díky všem, kdo se v pátek či v sobotu zúčastnili úklidu u sv. Markéty
Platí už zase původní pořad bohoslužeb, více zde
Náboženství bude v kostele sv. Anny ve středu od 16.00
Příprava biřmovanců: Ve čtvrtek je od 18.15 u sv. Anny příprava biřmovanců
Brigáda v Plesné: V pátek je v 17.30 sraz mládeže u sv. Anny a po mši sv. odjezd na brigádu do Plesné – je
poslední možnost se tam přihlásit
Mše sv. v domově důchodců je v sobotu v 9.00
Příští neděli bude sbírka na splacení dluhu po opravách
Víkend pro manžele v Hati: Hlaste se na víkend pro manžele 2.-4.10. v Hati, termín přihlášení do dneška
V kostele vzadu na stolku je nové číslo Okna

Neděle 6. září 2015
Úmysly mší ve všední dny jsou některé ještě volné.
Platí už zase původní pořad bohoslužeb, více zde
Náboženství bude bývat vždy v kostele sv. Anny ve středy od 16.00, první setkání bude teď ve středu
Úklid sv. Markéty v sobotu bude od 9.00 úklid sv. Markéty. Prosíme, kdo můžete, přijďte pomoct
Víkend pro manžele - hlaste se na víkend pro manžele 2.-4.10. v Hati, termín přihlášení do 13.9.

Neděle 30. srpna 2015
Úmysly mší ve všední dny jsou některé ještě volné
Pořad bohoslužeb: Od zítřka platí už zase původní pořad bohoslužeb více ve vývěsce
Setkání biřmovanců: Ve čtvrtek v 18.15 je v kostele sv. Anny první setkání biřmovanců
Starý Bohumín: V sobotu je děkanátní pouť do Starého Bohumína. Odjezd autobusu je v 16.00 z autobusového
nádraží, už je plně obsazen
Dětská mše svatá: V neděli je u sv. Anny v 10.00 dětská mše svatá, děti přineste si aktovky, na konci mše je

požehnáme
Slavnost posvěcení kaple příští neděli v 11.00 oslavíme na Špluchově
Náboženství bude bývat vždy v kostele sv. Anny ve středy od 16.00, první setkání bude až 9.9.
Víkend pro manžele: Hlaste se na víkend pro manžele 2.-4.10. v Hati, termín přihlášení do 13.9.
Prázdninové Společenství: ještě je vzadu na stolku.

Neděle 23. srpna 2015
Ještě jsou volné některé úmysly mší ve všední dny
Stále platí prázdninový pořad bohoslužeb, v Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v neděli – celý rozpis je
vzadu na vývěsce
Sbírka z minulé neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 30954,- v Bludovicích 5089,- a na
Špluchově 795,- díky
Setkání biřmovanců: Ve čtvrtek 3.9. v 18.15 je první setkání biřmovanců v kostele sv. Anny
Děkanátní pouť: Zveme vás v sobotu 5.9. na děkanátní pouť do Starého Bohumína. Pojedeme autobusem v
16.00 z autobusového nádraží. Cena 50,- Kč, hlaste se sakristii
Nové Společenství je v kostele vzadu na stolku

Neděle 16. srpna 2015
Stále zapisujeme úmysly mší na nové pololetí Platí prázdninový pořad bohoslužeb, v Bludovicích a na
Špluchově budou mše jen v neděli – celý rozpis je vzadu na vývěsce Dnešní sbírka je na splacení dluhu po
opravách-díky Prázdniny pro maminky s dětmi: Od pondělí do pátku jsou na faře v Bludovicích Prázdniny pro
maminky s dětmi. Jsou ještě 2 místa volná. Více na plakátku na vývěsce Děkanátní pouť: Zveme vás v sobotu
5.9. na děkanátní pouť do Starého Bohumína. Pojedeme autobusem v 16.00 z autobusového nádraží. Cena 50,Kč Hlaste se sakristii Vyšlo nové Společenství

Neděle 8. srpna 2015
V úterý 11.8. se vrátí naši poutníci z Říma; za zdar poutě poděkuji při mši svaté v úterý v 17.00 v Albrechticích,
odkud je jeden z nich. Společenství
Stále zapisujeme úmysly mší na nové pololetí
Platí prázdninový pořad bohoslužeb, v Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v neděli – celý rozpis je
vzadu na vývěsce
Tradiční pouť do Frýdku Místku: Zveme vás v sobotu 15.8. na tradiční pěší pouť do Frýdku, začátek je v 11.45 u
sv. Markéty v kostele, další zastávka je cca.ve 13.00 na Špluchově. Odvoz zpět autobusem zajištěn. Podrobnosti
na plakátku ve vývěsce.
Lektoři zapište se na službu četby Božího slova na další měsíc

Neděle 2. srpna 2015
Stále zapisujeme úmysly mší na nové pololetí
Platí prázdninový pořad bohoslužeb, v Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v neděli – celý rozpis je
vzadu na vývěsce
Tradiční pouť do Frýdku Místku: Zveme vás v sobotu 15.8. na tradiční pěší pouť do Frýdku, začátek je v 11.45
u sv. Markéty v kostele, další zastávka je cca.ve 13.00 na Špluchově. Odvoz zpět autobusem zajištěn.
Podrobnosti na plakátku ve vývěsce.
Tuto neděli je uzávěrka prázdninového čísla Společenství
Lektoři zapište se na službu četby Božího slova na další měsícNeděle 26. července 2015

Neděle 26. července 2015

Stále zapisujeme úmysly mší na nové pololetí
Platí prázdninový pořad bohoslužeb, v Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v neděli – celý rozpis je
vzadu na vývěsce
Tradiční pouť do Frýdku Místku: Zveme vás v sobotu 15.8. na tradiční pěší pouť do Frýdku, začátek je v 11.45 u
sv. Markéty v kostele, další zastávka je cca.ve 13.00 na Špluchově. Odvoz zpět autobusem zajištěn. Podrobnosti
na plakátku ve vývěsce.
Díky za sbírku na splacení dluhu po opravách
Lektoři zapište se na službu četby Božího slova na další měsíc
Díky za úklid kostela, výzdobu, mužskému sboru za hudbu a zpěv, ministrantům za službu oltáře, díky za
perníky které jste upekli a nazdobili

Neděle 19. července 2015
Úmysly mší na nové pololetí zapisujeme po mši sv. Platí prázdninový pořad bohoslužeb, v Bludovicích a na
Špluchově budou mše jen v neděli. Sbírka na splacení dluhu po opravách bude příští neděli, kdy oslavíme u sv.
Anny 170 let kostela.

Neděle 12. července 2015
Úmysly mší na nové pololetí zapisujeme po mši sv. Platí prázdninový pořad bohoslužeb, v Bludovicích a na
Špluchově budou mše jen v neděli. Sbírka na splacení dluhu po opravách bude za 14 dní, kdy oslavíme u sv.
Anny 170 let kostela. Děkuji všem kdo včera přišli uklidit kostel sv. Markéty před poutí

Neděle 5. července 2015
Úmysly bohoslužeb - po mši sv. zapisujeme úmysly mší na nové pololetí - Prázdninový pořad bohoslužeb - v
Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v neděli – celý rozpis je vzadu na vývěsce - Úklid v Bludovicích - v
sobotu bude od 9.00 u sv. Markéty úklid před poutí, prosíme přijďte pomoct - Pouť v Bludovicích - příští neděli
bude u sv. Markéty pouť, mše sv. na Špluchově nebude, po mši sv. jste pak zváni na pohoštění. Prosíme o
donesení něčeho dobrého na společný stůl, přineste to na faru přede mší sv. DVD z 1.sv. přijímání - rodiče dětí,
které byly u 1.sv. přijímání, přijďte si do sakristie pro DVD z této slavnosti

Neděle 28. června
Sbírka na splacení dluhu po opravách kostela z min.neděle vynesla u sv. Anny 38325,- v Bludovicích 5420,- a
na Špluchově 1755,- díky
Úmysly mší sv. na další pololetí zapisujeme po mši sv.
Od pondělí začne platit prázdninový pořad bohoslužeb, v Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v neděli –
celý rozpis je na úvodní stránce tohoto webu
Úklid před poutí u sv. Markéty bude v sobotu 11.7. od 9.00 u sv. Markéty úklid před poutí, prosíme přijďte
pomoct
Za 14 dní bude u sv. Markéty pouť, mše sv. na Špluchově tu neděli nebude, po mši sv. jste pak zváni na
pohoštění. Prosíme o napečení buchet
Přihlášky do náboženství na příští rok: Vzadu v kostele na stolku jsou přihlášky do náboženství na příští rok,
prosíme rodiče vyzvedněte si je a vyplněné je vraťte do konce června
Biřmování: Od září bychom také chtěli začít přípravu k biřmování. Přihlaste se v sakristi do konce června vy,
kteří jste tuto svátost ještě nepřijali a máte víc než 15 let – horní věková hranice není

Neděle 21. června 2015
Tuto neděli je sbírka na splacení dluhu po opravách kostela-díky Ve středu je Slavnost narození Jana Křtitele,
mše sv. bude v 16.00 na Špluchově a u sv. Anny bude večer v 17.30 Prázdninový pořad bohoslužeb platí od
července. Úmysly mší sv. na další pololetí: Po mši sv. ve všední dny zapisujeme úmysly mší sv. na další pololetí
Přihlášky do náboženství na příští rok: Vzadu v kostele na stolku jsou přihlášky do náboženství na příští rok,

prosíme rodiče vyzvedněte si je a vyplněné je vraťte do konce června 1. července je na Prašivé setkání dětí a
rodičů s biskupem. Zájemci přihlaste se v sakristii spolu se zálohou 50 Kč. Příprava k biřmování - od září
bychom také chtěli začít přípravu k biřmování. Přihlaste se v sakristii do konce června vy, kteří jste tuto svátost
ještě nepřijali a máte víc než 15 let – horní věková hranice není Rodiče dětí, které byly u 1.sv. přijímání, přijďte
si do sakristie pro DVD z této slavnosti Brigáda v kostele a na faře: Prosíme chlapy, kteří by mohli v úterý či
středu pomoct na brigádě v kostele a na faře, ať se po mši přijdou domluvit do sakristie - díky

Neděle 14.června 2015
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší sv. na další pololetí Přednáška P.Mariana Kuffy: tuto neděli od 13.00 je v
Ostravě-Kunčičkách u kostela přednáška P.Mariana Kuffy, který se na Slovensku věnuje bezdomovcům Poslední
náboženství v tomto školním roce: Ve středu je od 16.00 u sv. Anny poslední náboženství v tomto školním roce
s možností sv. smíření pro děti i rodiče Schůzka "Prázdnin na faře": Ve středu od 17,15 je v knihovně u sv. Anny
info schůzka pro maminky, které se zúčastní prázdnin na faře, je to také poslední termín zaplacení a přihlášení
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek v 18.15 je v knihovně u sv. Anny vzdělávání ve víře na téma Eucharistie pramen a
vrchol života církve Mše sv. v domově důchodců: V sobotu v 9.00 Příští neděli bude sbírka na splacení dluhu
po opravách kostela Přihlášky do náboženství na příští rok: Vzadu v kostele na stolku jsou přihlášky do
náboženství na příští rok, prosíme rodiče vyzvedněte si je a vyplněné je vraťte do konce června 1. července je
na Prašivé setkání dětí a rodičů s biskupem. Zájemci přihlaste se v sakristii spolu se zálohou 50 Kč. Příprava k
biřmování: Od září bychom také chtěli začít přípravu k biřmování. Přihlaste se v sakristi do konce června vy,
kteří jste tuto svátost ještě nepřijali a máte víc než 15 let – horní věková hranice není stanovena

Neděle 7. června 2015
Úmysly mší sv. na další pololetí zapisujeme po mši sv. Náboženství: Ve středu je od 16.00 u sv. Anny
náboženství Farní tábor: Do středy je také možno vyzvednout v sakristii přihlášku na farní tábor v červenci ve
Vendryni a odevzdat ji nejpozději do 17.00 kdy je v knihovně u sv. Anny informační schůzka Setkání nových
katechumenů - ve čtvrtek v 18.15 je v knihovně u sv. Anny setkání nových katechumenů – těch, kdo chtějí nově
začít s Bohem Skrutinium před křtem dospělých a adorace - v sobotu v 18.00 u sv. Anny SLEZSKÁ LILIE: V
sobotu a v neděli je v Ostravě-Kunčičkách u kostela křesťanský hudební festival Slezská lilie. Plakát je v kostele
vzadu na vývěsce Přihlášky do náboženství: V sakristii jsou přihlášky do náboženství na příští rok, prosíme
rodiče vyzvedněte si je a vyplněné tam vraťte do konce června Příprava k biřmování: Od září bychom také
chtěli začít přípravu k biřmování. Přihlaste se v sakristi do konce června vy, kteří jste tuto svátost ještě nepřijali
a máte víc než 15 let – horní věková hranice není Časopis OKNO - vzadu v kostele na stolku

Neděle 31. května 2015
Dětský den: Dnes od 15.00 bude v Bludovicích na faře dětský den. Jste zváni děti i rodiče, nezapomeňte vajíčka
a chleba. Plakát vzadu
Náboženství: Ve středu od 16.00. Od 17.00 je u sv. Anny setkání rodičů dětí, jdoucích k 1.sv. přijímání a také
scholička a ministrantská schůzka
Zpověď dětí před 1.sv. přijímáním: V sobotu je od 10.00 u sv. Anny zpověď dětí před 1.sv. přijímáním a také
jejich rodičů a kmotrů
Příští neděli u sv. Anny při 10.00 mši sv. přijme 9 dětí poprvé Krista v Eucharistii – mysleme na ně v modlitbě
Farní tábor bude v červenci ve Vendryni – je možno vyzvednout přihlášku v sakristii
Příprava k biřmování: Od září bychom chtěli začít přípravu k biřmování. Přihlaste se v sakristi do konce června
vy, kteří jste tuto svátost ještě nepřijali a máte víc než 15 let – horní věková hranice není omezena

Neděle 24. května 2015
Sbírka z minulé neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 40441,-, v Bludovicích 5301,- a na
Špluchově 2646,- díky
První setkání těch, kteří by chtěli nově začít s Bohem (katechumenát) bude zítra od 18.15 v knihovně u sv.
Anny

NOC KOSTELŮ: V pátek bude u sv. Anny probíhat NOC KOSTELŮ-celorepubliková akce, kdy bude kostel
zpřístupněn nejširší veřejnosti. Začínáme v 17.30 mší sv. Podrobný program máte na plakátech. Vzadu jsou
poutnické pasy, kdo chcete navštívit i jiné kostely. Prosíme o napečení buchet ke společnému občerstvení.
Buchty přineste přede mší do knihovny. Jste všichni srdečně zváni.
Žehnání poutníkům: V sobotu při ranní mši požehnáme u sv. Anny 2 mladým poutníkům do Říma
Víkendové soustředění dětí 3.tř. před 1.sv.přijímáním - v sobotu od 8.00 začíná na faře. Účast dětí je nutná
Dětský den: Příští neděli od 15.00 bude v Bludovicích na faře dětský den. Jste zváni děti i rodiče, nezapomeňte
vajíčka a chleba. Plakát vzadu.
Farní tábor bude v červenci ve Vendryni – je možno vyzvednout přihlášku
Děti které nakreslily obrázek o radosti na NOC KOSTELŮ ať je donesou do sakristie. Vernisáž obrazů proběhne
v pátek
VYŠLO NOVÉ SPOLEČENSTVÍ

Neděle 17. května 2015
Tuto neděli je sbírka na splacení dluhu po opravách - díky
Ekumenická bohoslužba: Tuto neděli je také v 15.00 u sv. Anny Ekumenická bohoslužba všech křesťanských
církví města Havířova – jste zváni
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek je v knihovně u sv. Anny od 18.15 vzdělávání ve víře na téma Eucharistie
Vigilie Seslání Ducha sv.- v sobotu od 20.00 u sv. Anny. Přijďte prosit o jeho dary.
Nový katechumenát: Od konce května začne nový katechumenát, příprava těch, kteří by chtěli nově začít s
Bohem. Pokud o někom víte, oslovte ho, ať se přihlásí v sakristii
NOC KOSTELŮ: V pátek 29.5.bude u sv. Anny probíhat NOC KOSTELŮ-celorepubliková akce, kdy bude kostel
zpřístupněn nejširší veřejnosti. Vzadu jsou vpravo na stolku plakátky k rozebrání a jsou tam i poutnické pasy,
kdo chcete navštívit i jiné kostely. Jste všichni srdečně zváni.
Dětský den: Za 14 dní v neděli od 15.00 bude v Bludovicích na faře dětský den. Plakát vzadu.
Farní tábor bude v červenci ve Vendryni – je možno vyzvednout přihlášku v sakristii
Na Noc kostelů chystáme výtvarnou soutěž pro děti - namaluj RADOST - co jsi zažil radostného, nebo co bys
chtěl zažít. Výkresy si vyzvedněte v sakristii a namalované obrázky doneste nejpozději do 24.5. Vernisáž obrazů
proběhne při Noci kostelů 29.5. zároveň s losováním o nejkrásnější obrázek

Neděle 10.května 2015
POZOR: v úterý není ranní mše svatá u sv. Anny, jsme na pouti kněží na Mariahilf Duchovní obnova mládeže
našeho děkanátu: od pátku do neděle na Orlím hnízdě Příští neděli, 17. května bude sbírka na splacení dluhů
po opravách Ekumenická bohoslužba všech křesťanských církví města: Příští neděli v 15.00 je v kostele sv.
Anny Ekumenická bohoslužba všech křesťanských církví města Havířova – jste zváni Nový katechumenát: Od
konce května začne nový katechumenát, příprava těch, kteří by chtěli nově začít s Bohem. Pokud o někom víte,
oslovte ho, ať se přihlásí v sakristii Kurz pro dobrovolníky, jak pomáhat nemocným a starým v domově
důchodců či v nemocnici - proběhne v květnu na biskupství. Kdo byste nám chtěli pomoct v této službě,
přihlaste se v sakristii Farní tábor bude v červenci ve Vendryni – je možno vyzvednout přihlášku v sakristii- farní
tábor bude v červenci ve Vendryni – je možno vyzvednout přihlášku v sakristii NOC KOSTELŮ: Na Noc kostelů
chystáme výtvarnou soutěž pro děti – „namaluj radost“- co jsi zažil radostného, nebo co bys chtěl zažít. Výkresy
si vyzvedněte v sakristii a namalované obrázky doneste nejpozději do 24.5. Vernisáž obrazů proběhne při
příležitosti Noci kostelů 29.5. zároveň s losováním o nejkrásnější obrázek a předáním odměn

Neděle 3. května 2015
Betonování chodníku: Prosíme muže, kteří by mohli v pondělí od rána přijít na faru na brigádu betonování
chodníku, ať se přijdou do sakristie domluvit
Brigáda mládeže na faře v Plesné: O víkendu je brigáda mládeže na faře v Plesné, sraz je ve čtvrtek v 17.30 na
mši
POZOR: ve čtvrtek není mše sv. na Špluchově, ani v pátek ráno v Bludovicích
Nový katechumenát: Od května začne nový katechumenát, příprava těch, kteří by chtěli nově začít s Bohem.
Pokud o někom víte, oslovte ho, ať se přihlásí v sakristii

Kurz pro dobrovolníky, jak pomáhat nemocným a starým v domově důchodců či v nemocnici - proběhne v
květnu na biskupství. Kdo byste nám chtěli pomoct v této službě, přihlaste se v sakristii
Farní tábor bude v červenci ve Vendryni – je možno vyzvednout přihlášku v sakristii- farní tábor bude v
červenci ve Vendryni – je možno vyzvednout přihlášku v sakristii
NOC KOSTELŮ: Na Noc kostelů chystáme výtvarnou soutěž pro děti – „namaluj radost“- co jsi zažil radostného,
nebo co bys chtěl zažít. Výkresy si vyzvedněte v sakristii a namalované obrázky doneste nejpozději do 24.5.
Vernisáž obrazů proběhne při příležitosti Noci kostelů 29.5. zároveň s losováním o nejkrásnější obrázek a
předáním odměn

Neděle 26. dubna 2015
Sbírka z minulé neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 35919,- v Bludovicích 5862,- a na
Špluchově 1377,- díky.
Díky všem organizátorům Farního veselí a také všem, kdo dali ceny do tomboly
Betonování chodníku na faře: Prosíme muže, kteří by mohli v úterý na faře pomoct s betonováním chodníku,
přihlaste se v sakristii
Ministrantský den: V pátek je v Olomouci ministrantský den, sraz v 6.10 na vlakovém nádraží
Od května začne nový katechumenát, příprava těch, kteří by chtěli nově začít s Bohem. Pokud o někom víte,
oslovte ho, ať se přihlásí v sakristii
Kurz pro dobrovolníky, jak pomáhat nemocným a starým v domově důchodců či v nemocnici - proběhne v
květnu na biskupství. Kdo byste nám chtěli pomoct v této službě, přihlaste se v sakristii
OKNO - vzadu na stolku je nové číslo
Farní tábor bude v červenci ve Vendryni – je možno vyzvednout přihlášku v sakristii
NOC KOSTELŮ: Na Noc kostelů chystáme výtvarnou soutěž pro děti – „namaluj radost“- co jsi zažil radostného,
nebo co bys chtěl zažít. Výkresy si vyzvedněte v sakristii a namalované obrázky doneste nejpozději do 24.5.
Vernisáž obrazů proběhne při příležitosti Noci kostelů 29.5. zároveň s losováním o nejkrásnější obrázek a
předáním odměn

Neděle 19. dubna 2015
Tuto neděli je sbírka na splacení dluhu po opravách – díky.
Zveme vás všechny na Farní veselí – ples, který se koná v pátek od 19.00 v restauraci Radnice. Prosíme o ceny
do tomboly
Od května začne nový katechumenát, příprava těch, kteří by chtěli nově začít s Bohem. Pokud o někom víte,
oslovte ho, ať se přihlásí v sakristii
Kurz pro dobrovolníky, jak pomáhat nemocným a starým v domově důchodců či v nemocnici - proběhne v
květnu na biskupství. Kdo byste nám chtěli pomoct v této službě, přihlaste se v sakristii
OKNO - vzadu na stolku je nové číslo

Neděle 12. dubna 2015
Sbírka z minulé neděle na kněžský seminář v Olomouci vynesla u sv. Anny 33617,- v Bludovicích 5647,- a na
Špluchově 1797,- díky
Orlí hnízdo: V pátek odp. rodiny odjíždějí na víkend na Orlí hnízdo
Zveme vás všechny na Farní veselí – ples, který se koná v pátek 24.dubna v restauraci Radnice. Prosíme o ceny
do tomboly.
Nový katechumenát začne od května - příprava těch, kteří by chtěli nově začít s Bohem. Pokud o někom víte,
oslovte ho, ať se přihlásí v sakristii

Neděle 5. dubna 2015
Dnešní - nedělní sbírka jde na kněžský seminář v Olomouci - díky
Na velikonoční pondělí v Bludovicích bude mše sv. česky, polští kněží chtějí být o velikonocích ve svých

farnostech, tak polská mše bude bývat jen na Štěpána
Náboženství - ve středu v 16.00 u sv. Anny
Setkání ekonomické rady na faře - ve čtvrtek v 18.30
Prvopáteční nemocné navštívíme v pátek dopoledne.
Víkend na faře pro děti z náboženství 4.-7.tř. začíná v sobotu od 8.00, prosím nahlaste je
Postní almužna pro Péťu je ukončena, vynesla 49205,- díky všem, kdo jste přispěli
Díky všem, kdo jste se podíleli na Velikonočních obřadech: kostelnici, varhaníkům, zpěvákům, schole,
ministrantům, lektorům; díky za květinovou výzdobu a za úklid kostela

Neděle 29. března 2015
Sbírka z min.neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 30847,- v Bludovicích 7315,- a na
Špluchově 1332,- díky
Díky všem kdo včera přišli na předvelikonoční úklid ke sv. Markétě
Opři žebřík o nebe: V pondělí a ve středu v 18.00 se hraje v kině centrum dokument Opři žebřík o nebe. Je o P.
Kuffovi, knězi, který se stará o bezdomovce na slovensku
Zpovědní den bude u sv. Anny v úterý od 8.00 -12.00 a od 14.00-18.00 využijte toho, o svátcích se zpovídat
nebude
Náboženství: Ve středu u sv. Anny. V 17.00 nácvik dětské scholy a také ministrantská schůzka a setkání rodičů
dětí, připravujících se k 1.sv. přijímání
Pořad Velikonočních obřadů sv. Anny máte na www. stránkách či ve Společenství.
Adorace u Božího hrobu: Zapište se v sakristii na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu
Beránci: Na Boží hod příští neděli přineste přede mší před oltář beránky a jiné velikonoční pokrmy, požehnáme
je
Příští neděli je sbírka na kněžský seminář v Olomouci
Na velikonoční pondělí bude v Bludovicích mše sv. česky, polští kněží chtějí být o velikonocích ve svých
farnostech, polská mše bude bývat jen na Štěpána
Postní almužna pro Péťu: do pokladničky dáme obnos za to, co jsme si za týden odřekli

Neděle 22. března 2015
Sbírka z min.neděle na TV NOE vynesla 31470,-, u sv. Markéty 5033,- a na Špluchově 3340,-. Díky. Dnešní
sbírka je na splacení dluhu po opravách.
Díky všem kdo včera přišli na předvelikonoční úklid
Pozor: ve středu je slavnost Zvěstování Páně, takže v úterý bude v 16.00 mše na Špluchově už ze slavnosti a ve
středu bude u sv. Anny místo rána večerní mše v 17.30
Nemocné před velikonocemi budeme navštěvovat ve čtvrtek dopoledne,nahlaste je
Setkání lektorů: Ve čtvrtek po mši sv. v 18.15 je v knihovně setkání lektorů
Svátost pomazání nemocných: V pátek při mši sv. budeme zde udělovat svátost pomazání nemocných.
Přihlaste se. Před tím, od 16.00 bude v pátek možnost přijmout sv. smíření
Úklid u sv. Markéty bude v sobotu od 9.00
KVĚTNÁ NEDĚLE: Příští neděli je Květná neděle, na začátku každé bohoslužby požehnáme venku u kříže
ratolesti, které si prosím přineste
Prodej knih: Příští neděli v knihovně
Zpovědní den zde bude v úterý 31.3. od 8.00-12.00 a od 14.00-18.00
V postní době jsou křížové cesty u Anny v neděli od 16.45 a v pátek po mši od 18.15
Postní almužna pro Péťu: do pokladničky dáme obnos za to, co jsme si za týden odřekli. Děti nakreslí na
samolepku na stolku sluníčko a přilepí ji na pokladničku jako symbol toho daru; a kdo se za malého Péťu v
postní době pomodlí, tak nakreslí srdíčko
V kostele vzadu modlitba k NEK, budeme se ji modlit před každou mší sv.

Neděle 15. března 2015
Dopolední sbírka z minulé neděle na nemocnici v Africe vynesla 31539,- díky
Tuto neděli je sbírka na TV NOE - díky.

Příběh Marie: V pondělí 16.3. a středu v 18.00 se hraje v kině Centrum opět zajímavý film Příběh Marie
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek bude od 18.15 u sv. Anny vzdělávání ve víře na téma: Eucharistie-záruka budoucí
slávy
O víkendu je setkání mládeže v Místku s biskupem, sraz mládeže je v pátek v 16.20 na vlakovém nádraží
Předvelikonoční úklidy v našich kostelích: V sobotu 21.3. bude u sv. Anny od 8.00 předvelikonoční úklid –
přijďte pomoct. U sv. Markéty bude úklid v sobotu 28.3. Taky přijďtě pomoc. :-)
Pomázání nemocných: Příští neděli bude při mši pomazání nemocných u sv. Markéty a na Špluchově. U sv. Anny
bude pomazání 27.3. Kdo chcete přijmout tuto svátost, přihlaste se
Příští neděli bude také sbírka na splacení dluhu po opravách
Nemocné budeme navštěvovat před velikonocemi ve čtvrtek 26.3.nahlaste je
V postní době jsou křížové cesty v Bludovicích v pátek a v neděli přede mší sv. U sv. Anny v neděli před večerní
mší od 16.45 a v pátek po mši od 18.15
Postní almužna pro Péťu: do pokladničky u sv. Anny dáme obnos za to, co jsme si za týden odřekli. Děti nakreslí
na samolepku na stolku sluníčko a přilepí ji na pokladničku jako symbol toho daru; a kdo se za malého Péťu v
postní době pomodlí, tak si ze stolku vezme samolepku, nakreslí srdíčko a přilepí ho na nástěnku
V kostele vzadu na stolku modlitba k NEK, budeme se ji modlit před každou mší sv.
Víkend pro rodiny na Orlím hnízdě bude v dubnu, info na nástěnce a farních stránkách - přihlášky do konce
března

Neděle 8.3.2015
Postní duchovní obnova: O víkendu 6.-8.3. bude v naší farnosti Postní duchovní obnova. Program bude u sv.
Anny v pátek pro mládež, v sobotu dop. pro seniory a odpoledne pro rodiny na faře. Rodiče přijďte nahlásit
počty dětí na hlídání. Bližší info vzadu na plakátu Nedělní dopolední sbírka 8.3.: půjde na sanitku v nemocnici v
Africe. Patronem této humanitární akce je P. Mlýnek, který povede duch.obnovu
Víkend dětí na faře: od soboty 14.3. do neděle 15.3. bude víkend dětí 1.-3. tř. na faře. Rodiče prosím přihlaste
děti v náboženství nebo v sakristii, nejpozději do příští neděle dodejte 100,- Kč za pobyt
Křížové cesty: v postní době budou křížové cesty u sv. Anny v neděli před večerní mší od 16.45 a v pátek po mši
od 18.15
V kostele vzadu na stole je OKNO a nové Společenství
Postní almužna pro Péťu u sv. Anny: do pokladničky dáme obnos za to, co jsme si za týden odřekli. Děti
nakreslí na samolepku na stolku sluníčko a přilepí ji na pokladničku jako symbol toho daru; a kdo se za malého
Péťu v postní době pomodlí, tak si ze stolku vezme samolepku, nakreslí srdíčko a přilepí ho na tu nástěnku.
V kostele vzadu na stolku je modlitba za Národní Eucharistický kongres, budeme se ji modlit před každou mší
sv.Neděle 1. března 2015

Neděle 1.3.2015
Postní duchovní obnova: O víkendu 6.-8.3. bude v naší farnosti Postní duchovní obnova. Program bude u sv.
Anny v pátek pro mládež, v sobotu dop. pro seniory a odpoledne pro rodiny na faře. Rodiče přijďte nahlásit
počty dětí na hlídání. Bližší info vzadu na plakátu Nedělní dopolední sbírka 8.3.: půjde na sanitku v nemocnici v
Africe. Patronem této humanitární akce je P. Mlýnek, který povede duch.obnovu
- Víkend dětí na faře: od soboty 14.3. do neděle 15.3. bude víkend dětí 1.-3. tř. na faře. Rodiče prosím přihlaste
děti v náboženství nebo v sakristii, nejpozději do příští neděle dodejte 100,- Kč za pobyt
- Křížové cesty: v postní době budou křížové cesty u sv. Anny v neděli před večerní mší od 16.45 a v pátek po
mši od 18.15
V kostele vzadu na stole je OKNO a nové Společenství
Postní almužna pro Péťu u sv. Anny: do pokladničky dáme obnos za to, co jsme si za týden odřekli. Děti nakreslí
na samolepku na stolku sluníčko a přilepí ji na pokladničku jako symbol toho daru; a kdo se za malého Péťu v
postní době pomodlí, tak si ze stolku vezme samolepku, nakreslí srdíčko a přilepí ho na tu nástěnku.
V kostele vzadu na stolku je modlitba za Národní Eucharistický kongres, budeme se ji modlit před každou mší
sv.

Neděle 15. února 2015

Tuto neděli je sbírka na splacení dluhu po opravách kostela-díky
POPELEČNÍ STŘEDA: Ve středu je Popeleční středa, den přísného půstu od masa a půstu újmy. V 7.00 bude
mimořádně mše v Bludovicích a v 16.00 na Špluchově s udílením popelce. Večerní bude v 17.30 u sv. Anny.
Náboženství: Na Popeleční středu také u sv. Anny nebude náboženství, děti mají sraz až v 17.00 ve zpěvárně,
kde se připraví na liturgii Popeleční středy
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek je od 18.15 v knihovně u sv. Anny vzdělávání ve víře. Budou zde hosté z Rytířstva
Neposkvrněné a budou povídat o Loretánských litaniích
Křížové cesty: V postní době budou křížové cesty v Bludovicích v neděle a v pátky přede mší sv. Na Špluchově v
neděle a ve čtvrtky přede mší sv. U sv. Anny budou křížové cesty v neděli od 16.45 a v pátek od 18.15
Ve všední dny jsou stále ještě volné úmysly mší na toto pololetí
Nové číslo Okna je v kostele vzadu na stolku.

Neděle 8.2.2015
Úmysly mší na toto pololetí ve všední dny jsou ještě stále volné
Náboženství - ve středu je náboženství
Katechumenát: v pátek budou při večerní mši uvedeni do katechumenátu letošní katechumeni
Sbírka na splacení dluhu po opravách bude příští neděli.

Neděle 1. 2. 2015
Svátek Uvedení Páně do chrámu bude v pondělí. Mše je jen u sv. Anny v 17.30. Na začátku požehnáme svíce,
tak si je prosím doneste
Den modliteb farnosti sv. Markéty za bohoslovce bude v úterý. U sv. Markéty bude od 18.00 adorace na tento
úmysl, bohoslovci v Olomouci se ten den modlí za nás
Ve všední dny jsou stále ještě volné úmysly mší na toto pololetí

Neděle 25. 1.2015
Sbírka z minulé neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 44017,- v Bludovicích 3955,- a na
Špluchově 1431,- díky Náboženství: Ve středu je u sv. Anny po náboženství v 17.00 setkání rodičů dětí jdoucích
k 1.sv. přijímání a také scholička a ministrantská schůzka. Dětská mše sv.: Příští neděli je u sv. Anny v 10.00
dětská mše sv. při které budou představeny děti, jdoucí letos k 1.sv. přijímání Po mši sv. zapisujeme úmysly
mší na toto pololetí OKNO - v kostele vzadu na stolku je stále nové číslo

Neděle 18. 1.2015
Tuto neděli je sbírka na splacení dluhu po opravách - díky Tuto neděli je také v evangelickém kostele v
Prostřední Suché v 15.00 ekumenická bohoslužba – jste zváni Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek je v 18.15 v
knihovně u sv. Anny vzdělávání ve víře – téma: život z Eucharistie Mše sv. v domově důchodců: V sobotu v 9.00
mše sv. Týden modliteb za jednotu křesťanů: Od této neděle do příští neděle. Pamatujme na tento úmysl ve
svých každodenních modlitbách. Vždy na konci mše až do příští neděle budeme zpívat píseň 910 Úmysly mší na
toto pololetí zapisujeme po mši sv. Nové číslo OKNA je v kostele vzadu na stolku

Neděle 11.1.2015
Den modliteb farnosti sv. Anny za bohoslovce v Olomouci je v sobotu. Oni se modlí zase za nás. Sbírka na
splacení dluhu po opravách bude příští neděli Ekumenická bohoslužba - příští neděli je také v evangelickém
kostele v Prostřední Suché v 15.00 ekumenická bohoslužba – jste zváni

Neděle 4.1. 2015

Slavnost Zjevení Páně: V úterý je Slavnost Zjevení Páně, mše sv. bude na Špluchově v 16.00 a u sv. Anny v 17.30
s žehnáním vody, kadidla a křídy. Po mši nebudeme rozlívat požehnanou vodu do nádob. Kdo chce vodu do
kropenky, ať si ji přinese v nádobě. Požehnanou vodu je možné používat jen do kropenek k žehnání – je to
připomínka křtu Náboženství: Ve středu je u sv. Anny náboženství a od 17.00 je setkání rodičů dětí jdoucích k
1.sv.přijímání a také ministrantská schůzka a scholička Setkání úklízejících sv. Annu: ve čtvrtek v 18.15 v
knihovně Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na toto pololetí Tříkrálová sbírka: Prosíme dobrovolníky, jak děti
tak i dospělé, kteří by chtěli chodit koledovat na Tříkrálovou sbírku – přijďte se přihlásit do sakristie Dětská mše
sv. bude u sv. Anny příští neděli v 10.00

