Neděle 25. prosince 2016
Sbírka z min.neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 34370,- v Bludovicích 5281,- a na
Špluchově 1649,- díky
Jesličková pobožnost - tuto neděli bude u sv. Anny v 16.00 , přijďte se podívat na vánoční scénku a zazpívat koledy
POŘADY BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH:
V pondělí na Štěpána je v Bludovicích v 9.00 mše sv. Polsky a u sv. Anny není večerní mše sv.
V pátek nebude ranní mše v Bludovicích a u sv. Anny při večerní mši sv. zazpívá smíšený sbor ze Šumbarku a také
bude obnova manželských slibů
V sobotu u sv. Anny bude ranní mše až v 8.00
Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči v domovech seniorů a v nemocnicích: Kdo byste se na biskupství
chtěli zúčastnit kurzu pro dobrovolníky v pastorační péči v domovech seniorů a v nemocnicích, přihlaste se v sakristii
Tříkrálová sbírka: Také prosíme o dobrovolníky, kteří by chodili na Tříkrálovou sbírku, jak děti tak i dospělé, kteří by
takto pomohli charitě.Také se hlaste v sakristii.
Podpora farnosti o. Karla: V sakristii prodáváme kalendáře a také ozdobné svíce, jejichž koupí podpoříte farnosti o.
Karla
Úmysly na další pololetí zapisujeme ve všední dny po mši sv.
Společenství: V kostele vzadu na stolku je nové číslo.
Děkuji všem, kdo se podíleli na hezkém prožití vánoc v naší farnosti. Všem kdo uklízeli, zdobili, měli
ministrantskou, lektorskou či varhanickou službu, schole atd.
Neděle 18. prosince 2016
Dnešní sbírka jde na splacení dluhu po opravách- díky
Návštěvy nemocných před vánocemi - v pondělí dopoledne
V úterý je zpovědní den u sv. Anny 8.00-12.00 14.00-18.00 Využijte této možnosti, o svátcích se už pak zpovídat
nebude
Ve středu není náboženství, bude ale od 16.00 v knihovně nácvik vánoční scénky
Jesličková pobožnost - příští neděli v 16.00 u sv. Anny
Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči - kdo byste se na biskupství chtěli zúčastnit kurzu pro dobrovolníky v
pastorační péči v domovech seniorů a v nemocnicích, přihlaste se v sakristii
Tříkrálová sbírka - také prosíme o dobrovolníky, kteří by chodili na Tříkrálovou sbírku, jak děti tak i dospělé, kteří by
takto pomohli charitě.Také se hlaste v sakristii.
Po mši sv. ve všední dny zapisujeme úmysly na další pololetí
Vzadu je nové číslo Společenství a také OKNO
Neděle 11. prosince 2016
Prodej knih: Tuto neděli nahoře v knihovně u sv.Anny
Setkání seniorů: V pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Koncert žáků ZUŠ Bohuslava Martinů: V úterý od 18.00 u sv. Anny
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00, po něm od 17.00 je v knihovně nácvik vánoční scénky
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Sbírka na splacení dluhu po opravách: Příští neděli 18.12.
Po mši sv. ve všední dny zapisujeme úmysly na další pololetí
Díky všem, kdo včera uklízeli kostel sv. Anny
Nové číslo OKNA: V kostele vzadu na stolku
Dopředu hlásíme: - nemocné před vánocemi budeme navštěvovat v pondělí 19.12. dopoledne, přijďte je nahlásit
do sakristie, Zpovědní den bude u sv. Anny v úterý 20.12.
Neděle 4. prosince 2016
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00, po něm od 17.00 je v knihovně nácvik vánoční scénky
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek od 17.20 u sv. Anny. Téma: Advent v mém životě. Hostem bude P. Ramík z
Kopřivnice
Mše sv. pro děti: V pátek v 17.30 u sv. Anny, nácvik zpěvu je od 16.30 ve zpěvárně
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu v 9.00 a v 16.00 je místo neděle mše sv. na Špluchově. Po mši je pak
v kapli adventní koncert.
Prodej knih- příští neděli v knihovně u sv. Anny
Úmysly na další pololetí zapisujeme ve všední dny po mši sv.
V sakristii u sv. Anny prodáváme kalendáře a také ozdobné vánoční svíce, jejich koupí podpoříte farnosti
o.Karla
Díky všem, kdo včera uklízeli u sv. Markéty
Předvánoční úklid kostela: V sobotu u sv. Anny od 8.00, prosíme přijďte pomoct i chlapi
Dopředu hlásíme: nemocné před vánocemi budeme navštěvovat v pondělí 19.12. dopoledne, přijďte je
nahlásit do sakristie
Zpovědní den bude u sv. Anny v úterý 20.12.
Neděle 27. listopadu 2016

Prodej knih: tuto neděli (27.11.) nahoře v knihovně a bude ještě 11.12.
Podpora farnosti o. Karla: v sakristii jsou na prodej kalendáře a také ozdobné svíce
Sbírka z min.neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 30893,- v Bludovicích 10107,- a na
Špluchově 1406,- díky
Mše sv. u sv. Anny jsou od zítřka v boční kapli
Setkání ekonomické rady - v pondělí od 18.30 na faře
Dokument o P. Toufarovi, umučeném knězi z Číhoště - v úterý na ČT2 od 21.00
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00, po něm od 17.00 je setkání rodičů dětí, připravujících se k
1.sv.přijímání a také ministrantská schůzka a scholička
Předvánoční úklid u sv. Markéty - v sobotu bude 9.00 Kdo můžete, přijďte pomoct, zveme hlavně mládež.
Dětská mše sv.- příští neděli u sv. Anny v 10.00, po ní možná přijde i Mikuláš. Rodiče máte poslední možnost nahlásit
balíčky pro děti.
Úmysly na další pololetí - v pondělí po mši sv. začínáme zapisovat
Neděle 20. listopadu 2016
Díky za dnešní sbírku, která jde na splacení dluhu po opravách
Náboženství - ve středu od 16.00 u sv. Anny
Setkání katechumenů - ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Výroba adventních věnců - v sobotu od 8.00 v knihovně u sv. Anny. Hlaste se v sakristii
Požehnání adventních věnců: Příští neděli na začátku mše sv., přineste je před oltář
Mikuláš - přijďte také nahlásit balíčky pro děti na Mikuláše, který bude u sv. Anny v neděli 4.12.

Neděle 13. listopadu 2016
Společenství seniorů - v pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Setkání lektorů - také v pondělí od 18.15 zase v knihovně
Náboženství - ve středu je od 16.00 u sv. Anny
Koncert duchovní hudby - v sobotu u sv. Anny od 17.00
Sbírka na splacení dluhu po opravách - příští neděli
Dopředu hlásíme: v sobotu 26.11. od 8.00 bude v knihovně u sv. Anny výroba adventních věnců. Hlaste se v
sakristii
- na Špluchově nebudou až do Velikonoc čtvrteční mše sv., budou jen v neděli.
Neděle 6. listopadu 2016
Náboženství: ve středu od 16.00 u sv. Anny, od 17.00 je ve zpěvárně scholička a v knihově ministrantská
schůzka
Mše sv. pro děti: v pátek v 17.30, od 16.30 je ve zpěvárně nácvik zpěvu
Duchovní obnova pro všechny: sobota od 9.00 na faře na téma: Konec roku milosrdenství – a co dál? Máte poslední
možnost se přihlásit
Na Špluchově nebudou až do Velikonoc čtvrteční mše sv., budou jen v neděli
Plnomocné odpustky - můžeme pro duše v očistci získat do 8.11.
V kostele vzadu na stolku je nové OKNO a také Společenství
Neděle 30. října 2016
Sbírka z minulé neděle vynesla v Bludovicích 5005,- a na Špluchově 1690,- díky
Sv. smíření: V úterý a ve středu bude u sv. Anny příležitost ke sv. smíření vždy od 16.00-17.30
Ve středu místo náboženství bude v 16.45 ve zpěvárně u sv. Anny pro děti katecheze o Dušičkách a pak prožijí
spolu s námi a rodiči mši sv.
Vzdělávání ve víře - ve čtvrtek je od 18.15 u sv. Anny na zajímavé téma: Falešné a Patologické druhy zbožnosti.
Přednášet bude kněz a psycholog Pavel Moravec
Sobota pro ženy - v sobotu na faře od 9.00. Téma: O radosti. Je poslední možnost se přihlásit
„Veselého dárce miluje Pán“: Příští neděli bude zde po mši sv.prodávat řeholní sestra Filoména svou knihu
„Veselého dárce miluje Pán“.
Duchovní obnova pro všechny - další sobotu 12.11. na faře. Téma: Konec roku milosrdenství – a co dál? Také se
hlaste v sakristii.
Plnomocné odpustky
V „dušičkovém období“ můžeme získat pro zemřelého tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za
odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek
(zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v
očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat
odpustky částečné.
POZOR změny bohoslužeb: v úterý a ve středu je mše sv. u sv. Anny v 17.30, na Špluchově nebudou až do
Velikonoc čtvrteční mše sv., budou jen v neděli
Nové Společenství: Zde
Neděle 23. října 2016

Sbírka z minulé neděle na misie vynesla u sv. Anny 31405,- v Bludovicích 10057,- a na Špluchově 3240,- díky
Díky také za sbírku z této neděle - 23.10., která půjde na splacení dluhů po opravách
Ve středu nebude náboženství, jsou prázdniny
Příští neděli je změna času, hodinky si posuneme o hodinu dozadu
Dopředu hlásíme: 5.11. je na faře Sobota pro ženy, téma: o radosti, hlaste se v sakristii
V sobotu 12.11. je na faře duchovní obnova pro všechny na téma: Konec roku milosrdenství – a co dál? Také se
hlaste v sakristii.
Neděle 16. října 2016
Dnešní sbírka jde na misie - Díky.
Náboženství - ve středu od 16.00 u sv. Anny
Víkend dětí 4.-7.tř. - v sobotu začíná sraz je na začátku parkoviště u Tesca v 7,30
Příští neděli bude sbírka na splacení dluhů po opravách
Dopředu hlásíme: 5.11. je na faře Sobota pro ženy, téma: o radosti, hlaste se v sakristii
V sobotu 12.11. je na faře duchovní obnova pro všechny na téma: Konec roku milosrdenství – a co dál? Také
se hlaste v sakristii.
Nové OKNO: V kostele vzadu na stolku
Neděle 9. října 2016
Společenství seniorů: V pondělí od 14.30 je v knihovně u sv. Anny společenství seniorů
Náboženství - ve středu od 16.00 u sv. Anny
Pochod pro život - také ve středu od 16.00 začíná u KD Leoše Janáčka pochod pro život
Setkání katechumenů - ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Mše sv. pro děti - v pátek v 17.30 u sv. Anny , nácvik zpěvu je od 16.30
Víkend dětí z náboženství 1.-3.tř - v sobotu od 8.00 na faře. Od 8.00-10.00 je také na faře setkání rodičů dětí,
které jdou k 1.sv.přijímání
Příští neděli je misijní neděle, sbírka půjde na tento účel
OKNO - vzadu v kostele na stolu
Neděle 2. října
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Adorace za kněze - ve čtvrtek u sv. Anny od 17.00-17.30
Adorace mládeže - v pátek po mši sv. u sv. Anny do 19.00
Ministrantská pouť - v sobotu je v Bartošovicích ministrantská pouť, sraz ministrantů je v 7.45 u kostela sv. Anny
Dopředu hlásíme: o víkendu 15.-16.10. bude na faře setkání dětí z náboženství 1.-3.tř. a ráno v sobotu i setkání
rodičů dětí, které jdou k 1.sv.přijímání
Neděle 25. září 2016
Sbírka z minulé neděle na splacení dluhů po opravách vynesla u sv. Anny 31548,- v Bludovicích 7412,- a na
Špluchově 1580,- díky
Mše sv. o Slavnosti sv. Václava: V úterý je místo čtvrtku na Špluchově, ve středu u sv. Anny mše večer v
17.30
Ve středu není náboženství a od 8.45 je na hřišti SŠ stavební Orelský den sportu
Procházka pro dobrou věc: Ve čtvrtek od 16.00-18.00 v parku na nábřeží od sběrny na Selské po nealko
bar bude probíhat charitativní akce Procházka pro dobrou věc. Můžete svou účastí pomoct malému Péťovi.
(Podrobnější informace najdete na stránkách organizátora)
Vzdělávání ve víře - ve čtvrtek po mši v 18.15 u sv. Anny bude na téma: pronásledování církve v 50-tých
letech
Neděle 18. září 2016
Tuto neděli - 18. 9. 2016 - je sbírka na splacení dluhů po opravách – díky
Náboženství - ve středu u sv. Anny od 16.00
Galavečer k 25 letům Církevního střediska Don Bosko - ve čtvrtek od 17.00 v kult. domě Leoše Janáčka
Setkání hnutí Modlitby matek - také ve čtvrtek po mši v 18.15 u sv. Anny
Pouť farnosti do Opavy a do Malé Morávky - v sobotu v 7.30 z aut.nádr. Další zastávky jsou u magistrátu a
na vlakovém nádraží. Pouť je již obsazena
POZOR: kvůli pouti nebude v sobotu u sv. Anny ranní mše sv.!
Víkend pro rodiny bude na Orlím hnízdě 30.9-2.10. Přihlaste se ještě dnes u paní Hanky Svobodové
Neděle 11. září 2016
Náboženství bude u sv. Anny ve středu v 16.00
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek po mši v 18.15 u sv. Anny je první setkání katechumenů, těch, kdo chtějí
prohloubit svůj vztah s Bohem, přihlaste se v sakristii
Zátor: V pátek mládež odjíždí na brigádu do Zátoru, sraz na vlakovém nádraží v 15.45 máte poslední příležitost se

přihlásit spolu s 50 Kč v sakristii
Mše sv. k 60 letům gymnázia: V sobotu je u sv. Anny v 10.00 mše sv. za studenty a učitele v rámci oslav 60 let
horního gymnázia
Sbírka na splacení dluhů po opravách je příští neděli.
Je ještě několik volných úmyslů mší do konce roku
Pouť farnosti k bráně milosrdenství do Opavy a do Malé Morávky je již obsazena
Víkend pro rodiny bude na Orlím hnízdě 30.9-2.10. Přihlaste se do 18.9. u paní Hanky Svobodové
OKNO a také Společenství je v kostele vzadu na stolku
25 let Církevního střediska - 22.9. bude v kult. domě Leoše Janáčka galavečer k 25 letům Církevního střediska
Neděle 4. září 2016
Tento týden platí už běžný pořad bohoslužeb, na Špluchově je mše až do Dušiček ve čtvrtek v 16.00, v
Bludovicích je mše v pátek v 7.00 V neděli jako obvykle.
Přihlášky do náboženství - prosíme rodiče, aby v sakristii odevzdali přihlášky dětí do náboženství První hodina
náboženství bude ve středu v 16.00 u sv. Anny.
V pátek 9. září v 17.30 bude u sv. Anny dětská mše svatá, nácvik zpěvu pro děti je od 16.3é ve zpěvárně. Po mši
sv. je promítání fotek z tábora
Po mši sv. zapisujeme v Bludovicích úmysly mší do konce roku, u sv. Anny už jsou termíny obsazeny
Dopředu hlásíme: pouť farnosti k bráně milosrdenství do Opavy a do Malé Morávky bude v sobotu 24.9. Hlaste se v
sakristii,cena 240,- Kč
Víkend pro rodiny bude na Orlím hnízdě 30.9-2.10. Přihlaste se do 18.9. u paní Hanky Svobodové
Neděle 28. srpna 2016
Ještě stále platí prázdninový pořad bohoslužeb. V Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v neděli, rozpis pro
celý Havířov zde.
Děkanátní pouť do Frýdku - v sobotu 3.9. Na programu je růženec, adorace a mše sv. Pojedeme autobusem z
aut.nádraží v 15.30 Hlaste se v sakristii, cena 50,-.
Prosíme neparkujte kola ani koloběžky v kostele, venku před hlavním vchodem je stojan
Přihlášky do náboženství - prosíme rodiče, aby v sakristii do konce srpna, (pokud to už neudělali) odevzdali
vyplněné přihlášky dětí do náboženství
Neděle 21. srpna 2016
Platí prázdninový pořad bohoslužeb. V Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v neděli, rozpis pro celý Havířov
zde.
Děkanátní pouť do Frýdku - v sobotu 3.9. Na programu je růženec, adorace a mše sv. Pojedeme autobusem z
aut.nádraží v 15.30 Hlaste se v sakristii, cena 50,-.
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší do konce roku
Prosíme neparkujte kola ani koloběžky v kostele, venku před hlavním vchodem je stojan
Přihlášky do náboženství - prosíme rodiče, aby v sakristii do konce srpna, (pokud to už neudělali) odevzdali
vyplněné přihlášky dětí do náboženství
Neděle 14. srpna 2016
Platí prázdninový pořad bohoslužeb. V Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v neděli, rozpis pro celý Havířov
zde.
Děkanátní pouť do Frýdku - v sobotu 3.9. Na programu je růženec, adorace a mše sv. Pojedeme autobusem z
aut.nádraží v 15.30, z Horních Bludovic v 15.35 Hlaste se v sakristii.
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na další pololetí
Neděle 7. srpna 2016
Platí prázdninový pořad bohoslužeb. V Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v neděli, rozpis pro celý Havířov
zde.
V sobotu 13.8. bude tradiční pěší pouť do Frýdku. Začátek je v 11.45 v kostele sv. Markéty, další zastávka je
kolem 13.00 na Špluchově
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na další pololetí
Uzávěrka prázdninového čísla Společenství je tuto neděli - 7.8.2016
Neděle 31. července 2016
Platí prázdninový pořad bohoslužeb. V Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v neděli, rozpis pro celý Havířov
zde.
Tradiční pěší pouť do Frýdku-v sobotu 13.8. Začátek je v 11.45 v kostele sv. Markéty, další zastávka je kolem
13.00 na Špluchově
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na další pololetí
Mysleme v modlitbě na francouzského kněze Hamela a další oběti, ale i pachatele teroristických útoků
Lektoři přijďte se zapsat na četbu Božího Slova

Neděle 24. července 2016
Sbírka z minulé neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 44680,- v Bludovicích 3388,- a na
Špluchově 1370,- díky
Platí prázdninový pořad bohoslužeb. V Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v neděli, rozpis pro celý Havířov
zde.
POZOR: tuto sobotu - 30.7. večer v 18.00 bude mše na Špluchově a příští neděli nebude u sv. Anny mše v
10.00 ani na Špluchově v 11.00 kvůli papežské mši z Krakova
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na další pololetí
Biřmovanci v sakristii u sv. Anny si vyzvedněte objednané CD z biřmování
Díky všem, kdo jste přispěli jakkoliv ke zdaru pouti u sv. Anny
Neděle 17. července 2016
Tuto neděli - 17.7. - je sbírka na splacení dluhu po opravách-díky
Platí prázdninový pořad bohoslužeb. V Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v neděli, rozpis pro celý Havířov
zde.
Setkání mládeže s papežem - v úterý odjíždějí mladí na předprogram setkání mládeže s papežem, pamatujme na ně
i na toto setkání v modlitbě
Příští neděli bude u sv. Anny pouť, všechny mše bude mít náš nový kaplan o. David Tyleček. Kdo tam půjdete a
můžete, přineste prosím něco na společný stůl
POZOR!: za 14 dní v neděli 31.7. nebude u sv. Anny mše v 10.00 kvůli papežské mši z Krakova a na Špluchově bude
mše v sobotu 30.7. večer v 18.00
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na další pololetí
Biřmovanci v sakristii u sv. Anny si vyzvedněte objednané CD z biřmování
Neděle 10. července 2016
Odjezd na farní tábor pro děti v Pohoři je tuto neděli - 10.7.2016. Sraz u benzínky u vlakového nádraží je v 13.10
Platí prázdninový pořad bohoslužeb. V Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v neděli, rozpis pro celý Havířov
je venku na vývěsce
Sbírka na splacení dluhu po opravách - příští neděli
U sv. Anny bude pouť v neděli 24.7. všechny mše bude mít náš nový kaplan o. David Tyleček
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na další pololetí je tam na prázdniny mnoho volných míst
Biřmovanci, v sakristii u sv. Anny si vyzvedněte objednané CD z biřmování
Díky všem, kdo připravili pouť u sv. Markéty
Neděle 3. července 2016
POZOR: od tohoto týdne platí prázdninový pořad bohoslužeb. V Bludovicích a na Špluchově budou mše jen v
neděli.
Pouť u sv. Markéty: Příští neděli v 9.00. Bude spojena s rozloučením o.Karla a novokněžským požehnáním
nového kaplana o.Davida. Přineste prosím něco na společný stůl a noste to přede mší sv. na faru. Připomínám, že
příští neděli nebude mše na Špluchově
Farní tábor pro děti v Pohoři: od 10.-15.7.
Pouť sv. Anny bude v neděli 24.7. Všechny mše bude mít náš nový kaplan o. David Tyleček
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na další pololetí
Biřmovanci v sakristii u sv. Anny si vyzvedněte objednané CD z biřmování
Nové prázdninové číslo OKNA a kupujte také Katolický týdeník- vše v kostele vzadu na stolečku
Neděle 26. června 2016
Sbírka z min.neděle na TV NOE vynesla u sv. Anny 25694,- v Bludovicích 6038,- a na Špluchově 1800,POZOR: změna bohoslužeb, ve středu je Slavnost Petra a Pavla, mše bude v 16.00 na Špluchově a u sv. Anny v
17.30
První setkání katechumenů- ve čtvrtek bude v 18.15 v knihovně u sv. Anny první setkání katechumenů – těch kdo
se připravují ke svátostem. Pokud o někom víte, oslovte ho.
Setkání dětí s rodiči i prarodiči na Prašivé - v pátek. Sraz v 7.00 na vlakovém nádraží. Hlaste se prosím v sakristii
Poutní mše u sv. Markéty - v neděli 10.7. bude v 9.00 u sv. Markéty poutní mše ke cti patronky kostela a po ní
posezení před farou. Přineste prosím něco na společný stůl. Tu neděli také nebude mše sv. na Špluchově
Farní tábor pro děti v Pohoři - od 10.-15.7.
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na další pololetí
Lektoři, přijďte se zapsat na službu čtení B. slova
Od 1.7. bude prázdninový pořad bohoslužeb: Přehled zde!
Setkání MLÁDEŽE v Krakově s papežem - výzva mladým, aby se nebáli do konce června přihlásit na setkání
mládeže v Krakově s papežem – po tomto datu už je účast komplikovaná.
Neděle 19. června 2016

Sbírka na splacení dluhů z min.neděle vynesla u sv. Anny 28083,- v Bludovicích 6637,- a na Špuchově 1870,- díky
Díky i za dnešní sbírku, která jde na TV NOE
Poslední náboženství v tomto školním roce - ve středu u sv. Anny, děti budou mít příležitost ke zpovědi
Setkání biřmovanců - ve čtvrtek v 19.00 na faře v Bludovicích
První setkání nového katechumenátu bude u sv. Anny ve čtvrtek 30.6. Pokud o někom víte, oslovte ho, ať se
přihlásí v sakristii
Setkání dětí s rodiči i prarodiči na Prašivé - v pátek 1.7. Sraz v 7.00 na vlakovém nádraží. Hlaste se prosím co
nejdřív v sakristii
Farní tábor - od 10.-15.7. v Pohoři
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na další pololetí
Neděle 12. června 2016
Tuto neděli - 12.6. - je sbírka na splacení dluhů po opravách – díky
Náboženství je ve středu u sv. Anny
Nácvik biřmovaců na sobotní slavnost - ve čtvrtek u sv. Anny od 18.15. Poté zpověď biřmovanců a jejich kmotrů
POZOR: v sobotu nebude u sv. Anny ranní mše sv. Mše bude až v 17:30 s udílením svátosti biřmování 44 našim
biřmovancům. Biřmování bude udílet biskup Pavel Posád z Českých Budějovic
Příští neděli bude sbírka na TV NOE
První setkání nového katechumenátu bude u sv. Anny ve čtvrtek 30.6. Pokud o někom víte, oslovte ho, ať se
přihlásí v sakristii
Farní tábor pro děti - od 10.-15.7. v Pohoři
Úmysly mší na další pololetí zapisujeme ve všední dny po mši sv.
Neděle 5. června 2016
Náboženství: ve středu u sv. Anny
Dny víry v Havířově: V pátek v rámci dnů víry bude u sv. Anny otevřený kostel a můžete chodit adorovat do 22.00 za
město, za jednotlivé ulice. Zapište se prosím vzadu na papír, aby tam stále někdo byl
Mše sv. v domově důchodců - v sobotu v 9.00
Velký úklid: V sobotu je od 7.45 u sv. Anny velký úklid kostela před biřmováním, kdo můžete, přijďte pomoct
Slezská lilie: V sobotu a v neděli se koná v Ostravě v rámci dnů víry festival Slezská lilie, viz.plakát vzadu
Farní tábor pro děti v Pohoři - od 10.-15.7. Přihlášky v sakristii do dneška, později bude tábor dražší
Nový katechumenát začíná od června, příprava těch, kteří by chtěli nově začít s Bohem. Pokud o někom víte, oslovte
ho, ať se přihlásí v sakristii
Úmysly mší na další pololetí - po mši sv. ve všední dny - prosíme, dnes nechoďte
OKNO - vzadu na stolku je nové číslo OKNA bilancující 20 let diecéze
Zpovědní místnost: Asi jste si všimli, že se postupně u sv. Anny vzadu vytváří nová zpovědní místnost, příští neděli
bude mimořádně o týden dřív sbírka na opravy, 3 neděli je totiž sbírka na TV NOE

Neděle 29. května 2016
Sbírka z min. neděle na splacení dluhu vynesla u sv. Anny 30821,- v Bludovicích 4987,- a na Špluchově 1212,díky!
Dnes je od 15.00 na faře dětský den, zveme děti i rodiče, s sebou vajíčka a chleba
Od zítřka po každé mši sv. začínáme zapisovat úmysly mší na další pololetí
Náboženství - ve středu u sv. Anny. Po náboženství od 17.00 setkání rodičů dětí, jdoucích k 1.sv.přijímání
Příprava k biřmování: Ve čtvrtek u sv. Anny od 18.15, tentokrát jen pro biřmovance
Svátost smíření pro děti, které jdou k 1.sv.přijímání a pro jejich rodiče a kmotry - v sobotu od 10.00 u sv. Anny
1. svaté přijímání: Příští neděli u sv. Anny při 10.00 mši sv. přijme 13 dětí poprvé Krista v Eucharistii – modleme se
za ně
Poděkování za 20 let diecéze - příští neděli je v Ostravě na náměstí v 10.00 mše sv.na poděkování za 20 let diecéze
Farní tábor pro děti v Pohoři - od 10.-15.7., přihlášky v sakristii do 5.6. při pozdějším přihlášení bude tábor dražší
Od června začne nový katechumenát, příprava těch, kteří by chtěli nově začít s Bohem. Pokud o někom víte,
oslovte ho, ať se přihlásí v sakristii
- Skutek milosrdenství: PŘIJÍMAT CIZINCE
Text: 1.čtení 1Král 8,41-43
DAR: vděčnost za ty, kteří mě kdy přijali a pohostili
ODPOVĚĎ: Projevovat pozornost, pohostinnost cizím lidem, kteří přicházejí do naší blízkosti, modlit se za uprchlíky
Neděle 22. května 2016
Sbírka z minulé neděle na diecézní charitu vynesla u sv. Anny 19684,- v Bludovicích 3684,- a na Špluchově 1726,Dnešní sbírka je na splacení dluhu po opravách. Díky i za ni.
Eucharistický průvod kolem kostela - ve čtvrtek o slavnosti Těla a Krve Páně bude u sv. Anny po mši sv.
Eucharistický průvod kolem kostela. V Bludovicích bude Eucharistický průvod příští neděli po mši sv.
Soustředění dětí před 1.sv.přijímáním začíná v sobotu od 8.00. Jdeme na pouť, tak přijďte včas a dnes po mši,
prosím, děti nahlaste
DĚTSKÝ DEN: Příští neděli na faře od 15.00
OKNO a nové Společenství je stále ještě v kostele vzadu na stolku.
Změna termínu biřmování: bude v sobotu 18.6. v 17.30 s o. biskupem Posádem

Farní tábor pro děti v Pohoři: od 10.-15.7., přihlášky v sakristii do 5.6. při pozdějším přihlášení bude tábor o 200,Kč dražší
Od června začne nový katechumenát, příprava těch, kteří by chtěli nově začít s Bohem. Pokud o někom víte,
oslovte ho, ať se přihlásí v sakristii
- Skutek milosrdenství: TVOŘIT SPOLEČENSTVÍ LÁSKY
Text: Evangelium Jan 16,12-15
DAR: vděčnost za společenství v mé rodině, ve farnosti…
ODPOVĚĎ: vytvářet společenství lásky, porozumění, respektu.
Neděle 15. května 2016
Tuto neděli je sbírka na diecézní charitu- díky!
Poutní mše k sv. Janu Nepomuckému na Špluchově - v pondělí v 16.00. Ve čtvrtek tam už mše nebude.
Příprava k biřmování - ve čtvrtek u sv. Anny v 18.15 . Přednáška pro všechny bude o církvi
Příští neděli bude sbírka na splacení dluhu po opravách kostela
Vzadu na stolku je nové Společenství a OKNO
Dopředu hlásíme:
V sobotu 28.5. začíná na faře soustředění dětí 3.tř. před 1.sv. přijímáním
V neděli 29.5. je na faře od 15.00 dětský den
Změna termínu biřmování: bude v sobotu 18.6. v 17.30 s o. biskupem Posádem
Od 10.-15.7. je farní tábor pro děti v Pohoři, přihlášky v sakristii do 5.6.
Od června začne nový katechumenát, příprava těch, kteří by chtěli nově začít s Bohem. Pokud o někom víte,
oslovte ho, ať se přihlásí v sakristii
- Skutek milosrdenství: POKOJ SRDCE
Text: Evangelium Jan 20,19-23
DAR: Vděčnost za pokoj v mé rodině, v naší farnosti/ za ty, kteří mi pokoj přejí.
ODPOVĚĎ: Snažit se pokoj srdce udržovat skrze modlitbu/ rozdávat pokoj.
Neděle 8. května 2016
Farní kino: Zítra - v pondělí 9.5. po mši je v knihovně u sv. Anny farní kino, hraje se radostný film Sound of music
Mše sv. v úterý není (u sv. Anny), jsme na pouti kněží
Mše sv. v domově důchodců - v sobotu, 14.5. v 9.00
Seslání Ducha Svatého - v sobotu ve 20.00 je u sv. Anny vigilie Seslání D.S. přijďte prosit spolu s biřmovanci o jeho
dary
Příští neděli, 15.5. je sbírka na diecézní charitu
Národní pouť do Krakova - v sobotu 28.5. jede Šumbark na národní pouť do Krakova,info u paní Kusákové
Od června začne nový katechumenát, příprava těch, kteří by chtěli nově začít s Bohem. Pokud o někom víte,
oslovte ho, ať se přihlásí v sakristii
Děkuji za nové sedáky v lavicích panu Gerykovi a také vám, kteří jste prali staré
Díky vám, kdo jste přinesli ponožky, dáme je komunitě Sant Egidio pro bezdomovce
- Skutek milosrdenství: DÁVAT PÍT ŽÍZNIVÝM
Text: 2.čtení Zj 22,12-14.16-17.20
DAR: Vděčnost za vodu / za utišení mé žízně i duchovní
ODPOVĚĎ: Neplýtvat vodou /být s někým, kdo „žízní“ po mé pozornosti
Neděle 1. května 2016
Sbírka z minulé neděle na na katedrálu a na Ukrajinu vynesla u sv. Anny 25290,- v Bludovicích 5896,- a na
Špluchově 2350,- díky
Náboženství je ve středu u sv. Anny
Příprava k biřmování: Ve čtvrtek je u sv. Anny od 18.15 příprava k biřmování, přednáška pro všechny bude o
manželství
V sobotu začíná od 8.00 na faře víkend dětí 4.-7. tř.Přihlaste se dnes v sakristii
POZOR: Na Špluchově bude mše sv. s nedělní platností už v sobotu v 18.00, ne v neděli
Farní kino bude u sv. Anny až další pondělí 9.5.
Májové pobožnosti budou u sv. Anny vždy v pondělí, čtvrtek a pátek po mši sv. (kromě slavností a prvního pátku)
Volné úmysly mší svatých: V květnu jsou u sv. Markéty volné úmysly mší svatých, můžete si zapsat
Nový katechumenát: Od června začne nový katechumenát, příprava těch, kteří by chtěli nově začít
s Bohem. Pokud o někom víte, oslovte ho, ať se přihlásí v sakristii
- Skutek milosrdenství: ODÍVAT NAHÉ
Text: Evangelium Jan 14,23-29
DAR: Vděčnost, že se mám do čeho oblékat / za ty, kteří mě nepomlouvají, neposmívají se mi
ODPOVĚĎ: Udělat si pořádek ve svém oblečení a podělit se s druhými (koupi ponožky) / odívat milosrdenstvím druhé,
nešířit jejich slabosti, hříchy…
Neděle 24. dubna 2016
Sbírka z minulé neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 35245,- v Bludovicích 7011,- a na
Špluchově 1280,- díky
Dnešní sbírka jde na katedrálu a polovinu odešleme na papežem vyhlášený úmysl na Ukrajinu
Na setkání o dalším rozvoji farnosti jsme mimo jiné sepsali definici naší farnosti, najdete ji na vývěskách

Náboženství: Ve středu je u sv. Anny náboženství a poté od 17.00 je setkání rodičů dětí připravujících se k 1.sv.
přijímání a také ministrantská schůzka a scholička
Duchovní obnova biřmovanců: V pátek odjíždějí biřmovanci na Orlí hnízdo, sraz na vlakovém nádraží je v 16.15
Volné úmysly mší svatých jsou v květnu u sv. Markéty, můžete se zapsat
Přihlášky na letní farní tábor - vyzvedněte si v sakristii.
- Skutek milosrdenství: MODLIT SE ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ
Text: 1.čtení Sk 14, 21-27
DAR: Vděčnost za každou modlitbu, kterou mi někdo věnuje
ODPOVĚĎ: Modlit se v duchu za ty, kdo to právě potřebují (nemocní v sanitce, spolužáci, rodiče, zemřelí)
Neděle 17. dubna 2016
Dnešní sbírka jde na splacení dluhu po opravách – díky
Setkání o dalším rozvoji farnosti: Zítra, v pondělí 18.dubna, v 18.15 bude v knihovně u sv. Anny setkání o dalším
rozvoji farnosti
Náboženství je ve středu u sv. Anny
Příprava k biřmování: Ve čtvrtek je od 18.15 u sv. Anny příprava k biřmování, přednáška pro všechny je o
zasvěceném životě
Víkend pro děti 1.-3.třídy začíná v sobotu, 23. dubna na faře od 8.00 . Rodiče přihlaste děti nejpozději ve středu v
náboženství
Příští neděli bude sbírka na katedrálu a polovina půjde na papežem vyhlášený úmysl na Ukrajinu
Díky kdo jste se dali malý peníz na kafe, nebo upekli bábovku, popř. nakreslili obrázek pro vězně.
Volné úmysly mší svatých - v květnu jsou u sv. Markéty volné úmysly mší svatých, můžete si zapsat
- Skutek milosrdenství: SYTIT HLADOVÉ
Text: 2.čtení Zj 7,9.14-17
DAR: Vděčnost za každý pokrm, který mám (i duchovní)
ODPOVĚĎ: Neplýtvat jídlem, dělit se s druhými, vidět ty, kteří hladoví tělesně i duchovně
Neděle 10. dubna 2016
Eucharistická hodina: V pondělí, 11. dubna v 18.15 bude v knihovně u sv. Anny setkání těch, kdo se přihlásili do
společenství Eucharistická hodina
Náboženství: Ve středu je u sv. Anny náboženství
Brigáda v pohraničí: V pátek v 15.50 je na vlakovém nádraží sraz mládeže, která jede na brigádu do pohraničí
„O pokoji“ pro ženy - sobotu je na faře od 9.00 akce pro ženy „O pokoji“. Kdo se tam chce dopravit autobusem č.
410, jede v 8.18 od aut. nádraží. Dnes je poslední termín přihlášení.
Příští neděli bude sbírka na splacení dluhu po opravách
Dopředu hlásíme: v pondělí 18.4. bude od 18.15 u sv. Anny setkání o dalším rozvoji farnosti
Od pondělí do neděle je týden modliteb za duchovní povolání, pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách
Skutek milosrdenství: NAVŠTĚVOVAT VĚZNĚNÉ
Text: 1.čtení Sk 5,27-32.40-41
DAR: Vděčnost za dar svobody a vyznání
ODPOVĚĎ: Pomodlit se za vězněné; dát jim do košíku se skutky malý peníz na kafe, nebo upéct a přinést přítí neděli
bábovku, popř. děti nakreslit obrázek. Předáme to do Nové šance, zařízení, ve kterém věznění začínají po propuštění
nový život.
Neděle 3. dubna 2016
Sbírka z min. neděle na seminář v Olomouci vynesla u sv. Anny 28226,- v Bludovicích 8176,- a na Špluchově
2125,- díky
Slavnost Zvěstování Páně: V pondělí. Mše bude v 16.00 na Špluchově, místo čtvrtku
Náboženství: Ve středu.
Příprava k biřmování: Ve čtvrtek od 18.15 u sv. Anny. Přednáška pro všechny bude o modlitbě
Dětská mše: V pátek u sv. Anny. Po ní bude v knihovně promítání fotek z loňského tábora a info o letošním farním
táboře
Setkání vedoucích jednotlivých růží bude v sobotu v knihovně u sv. Anny po ranní mši
Sobota pro ženy: Do příští neděle je možné se přihlásit v sakristii na Sobotu pro ženy, téma: O pokoji
Dopředu hlásíme: V pondělí 11.4. bude u sv. Anny setkání těch, kdo se přihlásili do společenství Eucharistická hodina
Díky všem ženám, které ve čtvrtek uklízely na faře
Skutek milosrdenství: ODPOUŠTĚT URÁŽKY
Text: Jan 20,19-31
DAR: Vděčnost za všechny, kteří mi odpouštějí, zvlášť vděčnost Bohu za každé odpuštění.
ODPOVĚĎ: Ochotně odpouštět těm, kteří mě zraňují, ubližují mi, odpouštět i sobě.
Neděle 27. března 2016
Sbírka z min. neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 32375,- v Bludovicích 5937,- a na
Špluchově 1992,- díky
Díky za dnešní sbírku, která půjde na seminář v Olomouci
V pondělí je v Bludovicích mše v 9.00 česky!

Náboženství je ve středu u sv. Anny, od 17.00 je pak setkání rodičů dětí, které půjdou k 1.sv.přijímání a také
ministrantská schůzka a scholička
Víkend rodin na Orlím hnízdě začíná v pátek
Dětská mše svatá je příští neděli u sv. Anny v 10.00.
Dopředu hlásíme:
V pátek 8.4. u sv. Anny bude po mši promítání fotek z letního tábora 2015 a info o farním táboře 2016
Setkání vedoucích jednotlivých růží bude u sv. Anny až v sobotu 9.4. po ranní mši
Sobota pro ženy: Do 10.4. je možné se přihlásit v sakristii na Sobotu pro ženy, téma: O pokoji
Vzadu OKNO a nové Společenství
Díky všem, kdo jste přispěli k tomu, že Velikonoční slavení je hezké (úklid, zdobení, schola, kostelníci,
varhaníci, ministranti, lektoři)
Skutek milosrd.: PROJEVOVAT DŮVĚRU-VĚŘIT PŘÁTELŮM (není v kartičkách)
Text: Jan 20,1-9
DAR: Vděčnost za dar přátelství a každý projev lásky.
ODPOVĚĎ: Nabídnutá důvěra a pomoc, vážit si přátelství.
Neděle 20. března 2016
Tuto neděli je sbírka na splacení dluhu po opravách – díky
Hrané pašije: Dnes jsou také v 15.00 na Šumbarku hrané pašije, u sv. Anny budou v pátek při obřadech
Setkání lektorů: V pondělí bude u sv. Anny po mši od 18.15 setkání lektorů v knihovně
Zpovědní den u sv. Anny bude v úterý 8.00-12.00 14.00-18.00, využijte toho, o svátcích se už zpovídat nebude
Náboženství ve středu nebude.
Příští neděli je sbírka na seminář v Olomouci
Žehnání velikonočních pokrmů: Při dopoledních mších příští neděli přineste před oltář velikonoční pokrmy –
požehnáme je
Rozpis velikonočních bohoslužeb v Havířově
Vzadu na stolku se prosím zapisujte na sobotní adoraci u Božího hrobu
Díky všem, kdo včera uklízeli u sv. Markéty
Vzadu OKNO a nové Společenství
Skutek milosrdenství: POHŘBÍVAT MRTVÉ – VZPOMÍNAT NA ZESNULÉ
Text: Pašije
DAR: Vděčnost za blízké, kteří o zesnulých mluví hezky a učí nás na ně vzpomínat.
ODPOVĚĎ: Navštívím hrob někoho z blízkých, pomodlím se. Nebo: Navštívím o Bílé sobotě Ježíšův hrob v kostele.
Neděle 13. dubna 2016
Sbírka z minulé neděle na setkání mládeže v Krakově vynesla u sv. Anny 21300,- v Bludovicích 4668,- a na
Špluchově 2040,Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00, poté bude od 17.00 ministrantská schůzka
Návštěvy nemocných: V pátek budeme dop. navštěvovat nemocné (mimo prvopátečních) před Velikonocemi, prosím
nahlaste je v sakristii
Hromadné pomazání nemocných bude také v pátek 18.3. u sv. Anny. Příležitost ke zpovědi bude od 16.30 Hlaste se
v sakristii
Předvelikonoční úklid u sv. Markéty - v sobotu od 9.00, prosím přijďte pomoct i muži!
Příští neděli bude sbírka na splacení dluhu po opravách
Tuto neděli je termín nahlášení na víkend pro rodiny třeťáků na Orlím hnízdě
Díky všem, kdo včera uklízeli kostel sv. Anny
Zpovědní den u sv. Anny bude v úterý 22.3. 8.00-12.00 14.00-18.00
V kostele vzadu na stolku je nové OKNO
Skutek: NAPOMÍNAT HŘÍŠNÍKY
Text: (Jan 8,1-11)
DAR: Vděčnost za ty, kteří mi ukazují s láskou mé chyby a hříchy a mají pro mě pochopení.
ODPOVĚĎ: Neodsuzovat, nekritizovat chyby jiných, ale přiznat svou chybu.
Neděle 6. března 2016
Sbírka z dnešní neděle půjde na setkání mládeže v Krakově
Náboženství: Ve středu je sv. Anny od 16.00
Příprava k biřmování: Ve čtvrtek u sv. Anny od 18.15 . Přednáška pro všechny bude o sv.smíření
Diecézní setkání mládeže v Českém Těšíně - v pátek po mši sv. je před kostelem sv. Anny sraz mládeže a odchod
na diecézní setkání mládeže v Českém Těšíně
Předvelikonoční úklid u sv. Anny - v sobotu 12.3. od 8.00, prosím přijďte pomoct i muži!
Hromadné pomazání nemocných bude příští neděli vBludovicích a na Špluchově a v pátek 18.3. u sv. Anny. Hlaste
se v sakristii
Návštěvy nemocných - v pátek 18.3. také budeme dop. navštěvovat nemocné (mimo prvopátečních) před
Velikonocemi, prosím nahlaste je v sakristii
Víkend pro rodiny třeťáků na Orlím hnízdě - do př.neděle se prosím rodiče nahlaste na víkend pro rodiny třeťáků
na Orlím hnízdě
Skutek milosrdenství: TRPĚLIVĚ SNÁŠET OBTÍŽNÉ LIDI. Text: Lk 15,1-3.11-32
DAR: Poděkuji za ty, kteří mají se mnou trpělivost.
ODPOVĚĎ: přijímat druhé takové, jací jsou a přijímat situace, které nemůžu změnit.
- můžete ještě přispět do košíku pod obraz milosrdenství, do sbírky pro malého Péťu

Neděle 28. února 2016
Sbírka z minulé neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 37839,- v Bludovicích 5703,- a na
Špluchově 2139,- díky
Náboženství ve středu není, jsou prázdniny
Ve čtvrtek není na Špluchově mše sv.
24 hodin pro Pána - v pátek, v rámci akce vyhl. papežem: 24 hodin pro Pána, je u sv. Anny adorace po mši spolu s
možností svátosti smíření až do 22.00
Setkání vedoucích jednotlivých růží živého růžence - v sobotu po ranní mši v knihovně u sv. Anny. Prosíme,
dotyčné, aby přišli
Dětská mše svatá - příští neděli u sv. Anny v 10.00, sbírka z celé neděle půjde na setkání mládeže v Krakově
Hromadné pomazání nemocných bude v neděli 13.3.vBludovicích a na Špluchově a v pátek 18.3. u sv. Anny. Hlaste
se v sakristii
Skutek milosrdenství na tento týden: Navštěvovat nemocné. Text: 1. čtení z neděle Ex 3,1-8a.13-15
Dar: Vděčnost za ty, kteří se o mě starají, zvlášť v nemoci.
Odp: Pomáhat nemocným i těm, kteří o nemocné pečují. ABY TENTO SKUTEK BYL KONKRÉTNÍ, BUDEME CELÝ TÝDEN
KONAT SBÍRKU NA MALÉHO PÉŤU NA VÝLOHY S JEHO OŠETŘOVÁNÍM. PENÍZE DÁVEJTE DO POKLADNIČKY POD OBRAZ
MILOSRDENSTVÍ.
Neděle 21. února 2016
Tuto byla sbírka na splacení dluhu po opravách - díky
V Bludovicích jsou křížové cesty vždy v pátek a v neděli před mší u sv. Anny v pátek po mši a v neděli před
večerní mší.
Ve Společenství máte rozepsány skutky milosrdenství, může to být dobrý pomocník ke zpytování svědomí.
V ostravské katedrále je každý den od úterý do soboty (mimo polední pauzu) příležitost ke svátosti smíření
Hromadné pomazání nemocných bude v neděli 13.3. v Bludovicích a na Špluchově a v pátek 18.3. u sv.
Anny. Hlaste se v sakristii.
Skutek milosrdenství na tento týden: TĚŠIT ZARMOUCENÉ
Text: Lk 9, 28-36 Dar: vděčnost za ty, kteří mě dovedou potěšit v zármutku
Odpověď: umět dát naději - všímat si smutných a povzbudit je
Neděle 14. února 2016
2. setkání o plánování farnosti: V pondělí v knihovně u sv. Anny od 18.15
Ve čtvrtek bude při mši sv. u sv. Anny možné uctít ostatky sv. Gianny Beretty, v 18.15 pak bude příprava
biřmovanců, přednáška pro všechny bude o péči o nemocné a o svátosti nemocných
Příští neděli bude sbírka na splacení dluhu po opravách
Křížové cesty jsou u sv. Anny v pátky po mši v 18.15 a v neděle přede mší v 16.45
Postní duchovní obnova pro všechny bude v sobotu na faře od 8.45, autobus č.410 jede z aut.nádr. v 8.18, s
sebou přezůvky. Máte poslední možnost se přihlásit
Biřmovanci, zapisujte se k pohovorům u sv. Anny na nástěnce u sakristie
Skutek milosrdenství na tento týden: RADIT POCHYBUJÍCÍM
Text: Lk 4,1-13 Dar: Poděkovat za radu, když mi někdo pomohl v pochybnostech; Odpověď: Pomoci při rozhodování a
nejistotě blízkých
Vzadu na stolku je časopis OKNO, Katolický týdeník a Světlo.
Vyšlo nové Společenství.
Neděle 7. února 2016
Farní kino: V pondělí bude v knihovně u sv. Anny od 18.15 farní kino, shlédnete film Rita
Ve středu není u sv. Anny náboženství, prosíme rodiče, aby dovedli děti v 17.00 do zpěvárny na postní slůvko a
nácvik liturgie
Ve středu je Popeleční středa, začátek postní doby a také den přísného postu od masa a újmy. Od 16.00 bude u sv.
Anny příležitost ke sv. smíření. Mše sv.s udílením popelce bude ráno v 7.00 v Bludovicích, v 16.00 na Špluchově a
17.30 u sv. Anny
Promítání o misiích v Bulharsku: Ve čtvrtek po mši sv. v 18.15 u sv. Anny.
Křížové cesty budou u sv. Anny v pátky po mši v 18.15 a v neděle přede mší v 16.45 Teď v pátek bude křížová
cesta dětí a rodičů
Křížové cesty v Bludovicích: vždy v pátek a v neděli přede mší
Dopředu hlásíme: 15.2. u sv. Anny v knihovně je opět setkání o plánování farnosti
Postní duchovní obnova pro všechny bude v sobotu 20.2. na faře
Biřmovanci, zapisujte se k pohovorům na nástěnce u sakristie
Skutek milosrdenství na tento týden: POUČOVAT NEZNALÉ. Text: Lk 5,1-11
Dar: poděkovat za poučení, dobrou radu. Odpověď na dar: dám dobrou odpověď tomu, kdo se ptá.
Neděle 31. ledna 2016
Plánování farnosti: V pondělí 1.2. a také 15.2. budou u sv. Anny setkání o plánování farnosti, kdo byste se chtěli
zapojit do života farnosti, přihlaste se v sakristii
Přijetí nových katechumenů: V úterý na Hromnice bude mše sv. jen u sv. Anny v 17.30, při ní bude přijato několik

našich bratří a sester mezi katechumeny
Náboženství: Ve středu bude od 16.00 u sv. Anny náboženství, od 17.00 je pak setkání rodičů dětí, které půjdou k
1.sv.přijímání a také ministrantská schůzka a scholička
Den modliteb farnosti sv. Markéty za seminář bude ve středu, od 19.00 bude u sv. Markéty adorace za bohoslovce
v Olomouci
Příprava k biřmování: Ve čtvrtek je od 18.15 u sv. Anny příprava k biřmování, přednáška pro všechny je o Písmu
Svatém
Dětská mše sv.: Příští neděli bude u sv. Anny v 10.00 dětská mše sv. při ní budou představeny děti, které půjdou
letos k 1.sv.přijímání
Postní duchovní obnova pro všechny bude v sobotu 20.2. na faře
Zapisujeme úmysly mší na nové pololetí
Prosím biřmovance, kteří ještě nebyli na pohovoru s o. Marcelem, aby se zapsali na nástěnce u sakristie
Lektoři přijďte se zapsat na četbu B.S.
Neděle 24. ledna 2016
Sbírka z minulé neděle na splacení dluhů po opravách vynesla u sv. Anny 40804,- v Bludovicích 3710,- a na
Špluchově 1790,- díky
Náboženství - ve středu od 16.00 u sv. Anny
mše v domové důchodců - v sobotu v 9.00
Dopředu hlásíme: v pondělí 1.2. a 15.2. budou u sv. Anny setkání o plánování farnosti, kdo byste se chtěli zapojit
do života farnosti, přihlaste se v sakristii
Postní duchovní obnova pro všechny bude v sobotu 20.2. na faře
Zapisujeme úmysly mší na nové pololetí
Časopis OKNO: ještě je v kostele vzadu na stolku
neděle 17. ledna 2016
Tuto neděli - 17.1.2015 - je sbírka na splacení dluhů po opravách – díky
Týden modliteb za jednotu křesťanů: Od zítřka začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, po mši sv. budeme vždy
zpívat píseň 910 a pamatujme také na tento úmysl v modlitbách
Náboženství: Ve středu od 16.00 u sv. Anny
Příprava biřmovanců: Ve čtvrtek od 18.15 u sv. Anny. Přednáška pro všechny je na téma: vyznání víry
Zapisujeme úmysly mší na nové pololetí
Vzadu v kostele na stolku je ještě OKNO
Neděle 10. ledna 2016
Náboženství - Ve středu bude od 16.00 u sv. Anny náboženství
Sbírka na splacení dluhů po opravách bude příští neděli
Zapisujeme úmysly mší sv. na nové pololetí
Díky všem, kdo chodili koledovat a také přispěli do Tříkrálové sbírky
Odpustky v roce milosrdenství - Ve vývěsce visí podmínky pro získání plnomocných odpustků v roce milosrdenství
Neděle 3. ledna 2016
Slavnost Zjevení Páně - V úterý je v 16.00 na Špluchově mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně, ve středu o slavnosti
bude mše jen u sv. Anny v 17.30 s žehnáním kadidla, křídy a vody. Doneste si nádoby vodou, budeme žehnat pouze
vodu do kropenek
Náboženství - ve středu bude od 16.00 u sv. Anny náboženství
Příprava k náboženství - ve čtvrtek je od 18.15 u sv. Anny příprava k biřmování, přednáška pro všechny je Křest a
biřmování a můj život z těchto svátostí
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
Plnomocné odpustky v roce milosrdenství - ve vývěsce visí podmínky pro získání plnomocných odpustků v roce
milosrdenství

