Neděle 30. prosince 2012
Dotisk kancionálů: Je možnost objednat dotisk kancionálů za 189,-. Kdo byste ho chtěli, přijďte stolku a zapište
jméno a telefon
Úmysly mší sv. na příští pololetí: Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na příští pololetí – je možno zapsat jen 1
nedělní mši, zbytek ve všední den
Lektoři, přijďte se zapsat na službu čtení B.Slova na příští měsíc.

Neděle 23. prosince 2012
Minulou neděli byla sbírka na rekonstrukci fary: 28464,- v kostele sv. Anny, 10466,- v kostele sv. Markéty a
2290,- v kapli na Špluchově. Moc děkujeme.
Velké díky všem, kdo včera uklízeli kostel sv. Markéty
Dotisk kancionálů: Je možnost objednat dotisk kancionálů za 189,- Kdo byste ho chtěli, přijďte dozadu ke stolku a
zapište jméno a telefon
Úmysly mší na příští pololetí: Po mši sv. ve všední dny kromě pátku zapisujeme úmysly mší na příští pololetí – je
možno zapsat jen 1 nedělní mši, zbytek ve všední den
Učíme se z latinsky VYZNÁNÍ VÍRY (je v kancionálu na str. 409) latinsky Credo - tuto neděli poslední třetinu.

Neděle 16. prosince 2012
Díky všem, kdo včera uklízeli kostel sv. Anny a chystali stromky
Adorace po mši do 19 hod: Každé pondělí v adventu u sv. Anny. Toto pondělí vede živý růženec
V pondělí dopoledne budeme navštěvovat nemocné (mimo prvopátečních)
Zpovědní den! V úterý 18.12. bude u sv. Anny zpovědní den od 8-12 a od 14-18 Využijte toho, o svátcích se již
zpovídat nebude
Mše sv. pro děti: Ve středu je u sv. Anny mše sv. už v 16.00 a je pro děti
Ve středu v 18.00 je u sv. Anny koncert dětí ze ZUŠ Bohuslava Martinů
POZOR: v pátky nebudou celý advent u sv. Markéty mše sv. z důvodu oprav
FILM: V pátek po mši máte u sv. Anny možnost shlédnout krátký film, který dělali někteří biřmovanci
Předvánoční úklid u sv. Markéty: V sobotu je od 9.00 hod. Kdo můžete, přijďte.
Dotisk kancionálů: Je možnost objednat dotisk kancionálů za 189,- Kdo byste ho chtěli, přijďte dozadu ke stolku a
zapište jméno a telefon
Úmysly mší na příští pololetí: Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na příští pololetí – je možno zapsat jen 1 nedělní
mši, zbytek ve všední den
Učme se z kartičky, na které je VYZNÁNÍ VÍRY (je i v kancionálu na str. 409) latinsky Credo - tuto neděli 2
třetinu.

Neděle 9. prosince 2012
Adorace: Každé pondělí v adventu bude u sv. Anny adorace po mši do 19 hod, teď v pondělí vedou maminky
Dětská mše sv.: Ve středu je u sv. Anny mše sv. až v 16.30 a je pro děti
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek u sv. Anny - tentokrát P. Puvák bude hovořit o historii adventu a vánoc
POZOR: v pátky nebudou celý advent u sv. Markéty mše sv. z důvodu oprav – prosím domluvte se na úklidu v
sobotu odpoledne
Předvánoční úklid: V sobotu od 7.45 u sv. Anny. Kdo můžete přijďte pomoct
Modlitba v duchu Taize: V sobotu od 18.00 v kapli Panny Marie v centru
Příští neděli je sbírka na opravu fary
Prodej knih: Příští neděli je v knihovně u sv. Anny prodej knih
Přijďte nahlásit do sakristie nemocné (mimo prvopátečních), které chcete, abychom v adventu navštívili. Budeme
je navštěvovat v pondělí 17.12. dopoledne
Zpovědní den: V úterý 18.12. bude u sv. Anny
Vzadu si každý vezměte kartičku, na které je text VYZNÁNÍ VÍRY – česky i latinsky. Papež nás vybízí v roce
víry, abychom tento text zařadili do svých modliteb. Je i v kancionálu na straně 409.

Neděle 2. prosince 2012
Adorace: Každé pondělí v adventu bude u sv. Anny adorace po mši do 19 hod, teď v pondělí vedou skauti
Mše sv. pro děti: Ve středu je mše sv. u sv. Anny až v 16.30 a je pro děti
Mše sv. u sv. Markéty v adventu v pátky nebudou - důvodu oprav - úklid v sobotu
Nový YOU CAT: V sakristii si můžete koupit nový YOU CAT – dodatek ke katechismu pro modlitbu
Vzadu v kostele si každý vezměte kartičku, na které je text VYZNÁNÍ VÍRY – česky i latinsky. Papež nás
vybízí v roce víry, abychom tento text zařadili do svých modliteb. Přečtěte si prosím ten latinský text, příští neděli
bychom se ho začali učit
Díky za zapůjčení fotek na výstavku do Bludovic, přijďte si je vyzvednout do sakristie
Kalendář akcí: na farních stránkách je aktualizován kalendář akcí- prohlédněte jej

Přijďte nahlásit do sakristie nemocné (mimo prvopátečních), které chcete, abychom v adventu navštívili. Budeme
je navštěvovat v pondělí 17.12. dopoledne
Adventní cesta pro děti: na stolku s dary je adventní cesta pro děti, pomůcka jak prožít advent v rodině. Prosíme
rodiče, vemte si pro každé dítě jeden papír

Neděle 26.listopadu 2012
Sbírka z minulé neděle na opravu fary vynesla u sv. Anny 32 484,- a u sv. Markéty 11 358,- Díky!
Mše sv. pro mládež - v pátek v kostele u sv. Anny, nácvik zpěvu od 16.30
Adventní dílničky: V sobotu od 13-16 se konají ve středisku ve městě adventní dílničky,kdesi můžete něco vyrobit
SLÁVEK KLECANDR: Také v sobotu v 18.00 hodin v kapli P. Marie v centru proběhne adventní koncert
známého folkrockového zpěváka Slávka Klecandra. Vstupné dobrovolné, jste zváni.
Církevní silvestr mládeže: Do třetice v sobotu je v dětském domově v Těrlicku církevní silvestr mládeže, který
začíná mší sv. 17.30
Mikulášská nadílka: Příští neděli bude u sv. Anny v kostele Mikulášská nadílka, prosíme rodiče, aby přišli ke
stolku s dary a udělali čárku za své děti, které budou na mši sv.
Nový YOU CAT – dodatek ke katechismu pro modlitbu - v sakristii si můžete koupit
misijní kalendář - také si můžete zakoupit v sakristii
Vzadu na stolku máte OKNO, SPOLEČENSTVÍ a také si každý vezměte kartičku, na které je text VYZNÁNÍ
VÍRY – česky i latinsky. Papež nás vybízí v roce víry, abychom tento text zařadili do svých modliteb.
Mše sv. pro děti budou v adventní době ve středu mše sv. večer v 16.30
Díky všem, kdo včera přišli na brigádu kolem kostela na shrabání listí
Díky všem, kdo jste zapůjčili fotky na výstavku do Bludovic. Už je Vám můžeme zpět vrátit.

Neděle 18. listopadu 2012
Vzdělávání ve víře – setkání nad biblickým textem: ve čtvrtek u sv. Anny v 18.15
Mše sv. pro mládež: v pátek u sv. Anny , nácvik zpěvu od 16.30
Brigáda u sv. Anny kolem kostela na shrabání listí: v sobotu po ranní mši v 7.45. Prosím, kdo můžete přijďte,
hrábě s sebou.
Koncert duchovní hudby souboru Canticorum: v sobotu v 16.30 u sv. Anny
Ekumenická bohoslužba: příští neděli bude v 15.00 v evangelickém kostele v Prostřední Suché ekumenická
bohoslužba - jste zváni
Nový YOU CAT: v sakristii si můžete koupit nový YOU CAT – dodatek ke katechismu pro modlitbu
Vzadu na stolku máte OKNO, SPOLEČENSTVÍ a také si každý vezměte kartičku, na které je text VYZNÁNÍ
VÍRY – česky i latinsky. Papež nás vybízí v roce víry, abychom tento text zařadili do svých modliteb.
Mikulášská nadílka: v neděli 2.12. bude v kostele u sv. Anny Mikulášská nadílka, prosíme rodiče, aby nahlásili své
děti, které tam přijdou
V adventní době bude ve středu místo ráno u sv. Anny mše sv. večer v 16.30 a bude pro děti
Poděkování: firmě pana Jaroslava Moldříka za instalaci aparatury a osvětlení v kostele sv. Markéty, panu Karlu
Kotulovi za bezplatný odvoz suti z fary a všem brigádníkům za pomoc při opravě fary

Neděle 11. listopadu 2012
Mše sv. pro děti: v pátek u sv. Anny, nácvik zpěvu od 16.30
Já jsem světlo světa: v sobotu v 18.00 bude sehrána v kostele sv. Markéty krásná divadelní hra a zároveň stínohra
„Já jsem světlo světa“. Hru ze života Ježíše Krista zahrají divadelníci z Jeseníku v rámci oslav kostela. Jste zváni i
všichni vaši známí – bude to stát za to!
220 let kostela sv. Anny: příští neděli bude u sv. Markéty v 9.00 slavnostní mše sv. k 220 letům od posvěcení
kostela. Na faře bude po mši výstava fotek o historii a současnosti kostela a fary. Mše sv. na Špluchově příští neděli
nebude
Kdo byste se chtěli zapojit do služby farnosti při úklidu kostela? Přijďte vždy v sobotu ráno v 7.45 po mši sv.
V sakristii si můžete koupit nový YOU CAT – dodatek ke katechismu pro modlitbu
Misijní kalendář: k dostání v sakristii
Mikulášská nadílka: v neděli 2.12. bude v kostele sv. Anny Mikulášská nadílka, prosíme rodiče, aby přišli nahlásit
své děti, které budou na mši sv.

Neděle 4. listopadu 2012
Ekonomická rada: v pondělí v 19.00 u sv. Anny v kanceláři
Mše sv. pro mládež: v pátek u sv. Anny, nácvik zpěvu od 16.30
Vzdělávání ve víře: ve čtvrtek v 18.15 v knihovně u sv. Anny - O historii růžence
Setkání ministrantů: v sobotu od 9.00 v knihovně u sv. Anny
Kdo byste se chtěli zapojit do služby farnosti při úklidu kostela? Přijďte vždy v pátek ráno v 7.45 po mši sv.
Nový YOU CAT: v sakristii si můžete koupit nový YOU CAT – dodatek ke katechismu pro modlitbu

Plnomocné odpustky: až do 8.11. můžeme získat plnomocné odpustky pro zemřelé za tří obvyklých podmínek
(zpověď, přijímání, modlitba na úmysl sv.otce) a navštívit hřbitov a pomodlit se jakoukoliv modlitbu za zemřelé
Já jsem světlo světa: Už dopředu hlásíme, že v sobotu 17.11. v 18.00 bude sehrána v kostele sv. Markéty krásná
divadelní hra a zároveň stínohra „Já jsem světlo světa“. Hru ze života Ježíše Krista zahrají divadelníci z Jeseníku v
rámci oslav 220 let kostela. Jste zváni i všichni vaši známí – bude to stát za to!

Neděle 28. října 2012
Sbírka na misie z min.neděle vynesla u sv. Anny 43 867,- v Bludovicích 10765,- a na Špluchově 2951,-. Díky za
vaše dary.
Ve čtvrtek a v pátek budeme u sv. Anny zpovídat před Dušičkami od 15.30-17.30. Bude i cizí zpovědník
Pobožnost za zemřelé: Ve čtvrtek bude na Špluchově po mši sv. pobožnost za zemřelé a v pátek ráno po mši sv.
bude tato pobožnost v Bludovicích na hřbitově. V pátek po večerní bude pobožnost u kříže před sv. Annou
Mše sv. pro mládež: V pátek je u sv. Anny, nácvik zpěvu od 16.30
Modlitba Taize: V sobotu v kapli Panny Marie v centru od 18.00
Úklid kostela: Kdo byste se chtěli zapojit do služby farnosti při úklidu kostela, přijďte vždy v pátek ráno v 7.45 po
mši sv. do Bludovic a v sobotu po mši ke sv. Anně
Prosba: Kdo máte nějaké starší fotografie z kostela či fary v Bludovicích, přineste je prosím i s popisem (co a kdo
je na fotce) a rokem do sakristie na výstavku k výročí
Dodatek ke katechismu: V sakristii si můžete koupit nový YOU CAT – dodatek ke katechismu pro modlitbu
Plnomocné odpustky pro zemřelé: Až do 8.11. můžeme získat plnomocné odpustky pro zemřelé za tří obvyklých
podmínek (zpověď, přijímání, modlitba na úmysl sv.otce) a navštívit hřbitov a pomodlit se jakoukoliv modlitbu za
zemřelé
Díky všem, kdo se zúčastnili brigády při betonování na faře.

Neděle 21. října 2012
Sbírka na opravu fary z min.neděle vynesla u sv. Anny 26842,- v Bludovicích 10970,- a na Špluchově 2532,díky za vaše dary i za dnešní sbírku, která půjde na misie
Setkání pastorační rady: V pondělí v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Soubor Cappella Mariana v rámci Svatováclavského hudebního festivalu: Koncert bude ve středu v 19.00 u sv.
Anny koncert
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek v 18.15 u sv. Anny (apokryfní evangelia)
V pátek nebude u sv. Anny mše sv. pro děti – jsou prázdniny
Úklid kostela: Kdo byste se chtěli zapojit do služby farnosti při úklidu kostela, přijďte vždy v pátek ráno v 7.45 po
mši sv. do Bludovic a v sobotu po ranní mši do sv. Anny
Kdo máte nějaké starší fotografie z kostela či fary v Bludovicích? Přineste je, prosím, i s popisem (co a kdo je na
fotce) a rokem do sakristie: chceme udělat v Bludovicích výstavku k výročí kostela
Nový YOU CAT: V sakristii si můžete koupit nový YOU CAT – je to jakýsi dodatek ke katechismu pro mladé, kde
najdete nejrůznější modlitby

Neděle 14. října 2012
Setkání katechumenů: ve čtvrtek v 18.30 hod. Ne však na faře, ale u sv. Anny v kanceláři
Mše sv. pro mládež je v pátek. Od 16.30 bude nácvik zpěvu.
Misijní neděle: Příští neděli je misijní neděle. Bude to také dětská mše sv. Sbírka půjde na misie
Úklid kostela: Kdo byste se chtěli zapojit do služby farnosti při úklidu kostela, přijďte v sobotu ráno v 7.45 po mši
sv.
Prosíme o brigádníky na pomocné práce na faře – hlásit se u faráře (i mailem)
Starší fotky fary a kostela sv. Markéty: Prosím, kdo máte nějaké starší fotografie z kostela či fary v Bludovicích,
přineste je i s popisem (co a kdo je na fotce) a rokem do sakristie: chceme udělat v Bludovicích výstavku k výročí
kostela
Nový YOU CAT: v sakristii si můžete koupit nový YOU CAT – je to jakýsi dodatek ke katechismu pro mladé, kde
najdete nejrůznější modlitby

Neděle 7. října 2012
Náboženství je vždy ve středu u sv. Anny od 16.00-17.00
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek v 18.15 u sv. Anny v knihovně. Tentokrát host, P.Jadavan, bude hovořit o církvi
Mše sv. pro děti: V pátek u sv. Anny. Od 16.30 bude nácvik zpěvu.
Hledáme nové dobrovolníky na úklid kostela. Kdo byste se chtěli zapojit do této služby farnost, zapište se prosím
na list vzadu za lavicemi na stolečku.
Prosíme o brigádníky na pomocné práce na faře – hlásit se u faráře (i mailem)
Kdo máte nějaké starší fotografie z kostela či fary v Bludovicích? Prosím, přineste je i s popisem (co a kdo je na

fotce) a rokem do sakristie: chceme udělat v Bludovicích výstavku k výročí kostela
Dodatek ke katechismu YOU CAT: V sakristii jsou k prodeji nové brožurky YOU CAT, je to dodatek ke
katechismu pro mladé s nejrůznějšími modlitbami. Cena 120,Sbírka na opravu fary - příští neděli: bude vyjímečně o týden dříve, protože 3. neděli v říjnu je celostátní sbírka
na misie

Neděle 30. září 2012
Mše sv. pro mládež: v pátek je u sv. Anny. Od 16.30 bude nácvik zpěvu.
Víkend pro děti z náboženství: V pátek odjíždějí děti na víkend z náboženství. Sraz je v 16.00 na vlak.nádraží.
Pojedeme do Hradce n/Mor. Díky kdo jste odevzdali přihlášku.
Mše sv. v domově důchodců: v sobotu v 9.00
Hledáme nové dobrovolníky na úklid kostela. Kdo byste se chtěli zapojit do této služby farnost, zapište se prosím
na list vzadu za lavicemi na stolečku.
Prosíme o brigádníky na pomocné práce na faře – hlásit se u faráře (i mailem)
Lektoři přijďte se zapsat na službu četby Božího slova na příští měsíc.
Prosba: kdo máte nějaké starší fotografie z kostela či fary v Bludovicích, přineste je prosím i s popisem (co a kdo je
na fotce) a rokem do sakristie: chceme udělat v Bludovicích výstavku k výročí kostela

Neděle 23. září 2012
Sbírka z minulé neděle na opravu fary vynesla u sv. Anny 25 648,- v Bludovicích 6465,- a na Špluchově 2026,díky za vaše dary
Dnes je první zkouška scholy u sv. Anny. Kdo byste se chtěli přidat ke zpívání přijďte v 15.00 do zpěvárny.
Náboženství je u sv. Anny ve středu od 16.00-17.00
Pouť na Hostýn: ve čtvrtek jede mládež na pouť na Hostýn. Sraz na vlakovém nádraží v 15.50
Vzdělávání ve víře: ve čtvrtek je v 18.15 v knihovně u sv. Anny další vzdělávání ve víře, tentokrát netradiční
zamyšlení nad biblickým textem. Zváni jsou zvláště lektoři a katechumeni
Mše sv. pro děti: v pátek u sv. Anny. Od 16.30 bude nácvik zpěvu.
Víkend pro děti z náboženství bude od 5.-7.října. Změna je v odjezdu: sraz v pátek 5.10. v 16.00 na vlak.nádraží.
Pojedeme do Hradce n/Mor. Díky, kdo jste odevzdali přihlášku
Hledáme nové dobrovolníky na úklid kostela. Kdo byste se chtěli zapojit do této služby farnost, zapište se prosím
na list vzadu za lavicemi na stolečku.
Prosíme o brigádníky na bourací práce– hlaste se u faráře (i mailem)

Neděle 16. září 2012
Náboženství je u sv. Anny ve středu od 16.00-17.00
Mše sv. pro mládež: v pátek je u sv. Anny mše sv. pro mládež. Od 16.30 bude nácvik zpěvu.
Děkujeme všem, kdo jste se zapsali do služby úklidu ve farnosti. V sobotu po mši sv. v 7.45 bude u sv. Anny
první úklid. Ještě se můžete na list vzadu za lavicemi napsat.
Příští neděli je ve první zkouška scholy u sv. Anny. Kdo byste se chtěli přidat ke zpívání přijďte v 15.00 do
zpěvárny.
Víkend pro děti z náboženství bude od 5.-7.října. Prosím vyplněnou přihlášku odevzdejte ve středu v náboženství.
Kdo byste ještě chtěli děti přihlásit, vemte si přihlášku v sakristii

Neděle 9. září 2012
Náboženství je u sv. Anny ve středu od 16.00-17.00
Vzdělávání ve víře: Ve čtvrtek po mši sv. v 18.15 u sv. Anny v knihovně. Setkání je pro všechny zájemce. Zvlášť
jsou zváni biřmovanci a katechumeni a ti, kteří chtějí růst ve své víře
Mše sv. pro děti: v pátek u sv. Anny. Od 16.30 bude nácvik zpěvu. Po mši sv. bude promítání fotek a vyprávění
mládeže o setkání ve Žďáru.
Modlitba Taize: v sobotu je v 18.00 v kapli Panny Marie v centru modlitba Taize
Víkend pro děti z náboženství bude od 5.-7.října - info s přihláškou si vyzvedněte v sakristii
Hledáme nové dobrovolníky na úklid kostela. Kdo byste se chtěli zapojit do této služby farnost, zapište se prosím
na list vzadu za lavicemi na stolečku.

Neděle 2. září 2012
Díky všem, kdo včas odevzdali přihlášku do náboženství; první hodina bude ve středu u sv. Anny od 16.00-17.00
Bude to zároveň i informační schůzka, prosíme rodiče aby přišli. Budete mít s dětmi také možnost jít ke sv. smíření
1. společenství mládeže bude u sv. Anny v pátek. Od 16.30 bude nácvik zpěvu, pak mládežnická mše sv.
Ukončení společenství bude ve 21.00.
V sobotu bude ministrantská pouť v Kravařích, sraz ministrantů 6.45 na vl. nádraží.
Slavnost posvěcení kaple na Špluchově je příští neděli, mše sv. je v 11.00

Víkend pro děti z náboženství bude od 5.-7.října - info s přihláškou vyzv. v sakristii
DVD z biřmování: Kdo jste si objednali DVD z biřmování, vyzvedněte si ho v sakristii. Cena 180,Hledáme nové dobrovolníky na úklid kostela. Kdo byste se chtěli zapojit do této služby farnost, zapište se prosím
na list vzadu za lavicemi na stolečku.

Neděle 26. srpna 2012
Sbírka z minulé neděle na opravu fary vynesla 37928 Kč – díky za vaše dary
DVD z 1. sv. přijímání a biřmování: rodiče dětí z 1.sv. přijímání, vyzvedněte si prosím v sakristii DVD z této
slavnosti. Kdo jste si objednali DVD z biřmování, vyzvedněte si ho v sakristii. Cena 180,Náboženství: Díky všem, kdo včas odevzdali přihlášku do náboženství. Školní rok zahájíme slavnostně příští neděli
v 10.00 při dětské mši sv. u sv. Anny Děti ať si přinesou aktovky – požehnáme je.
Náboženství bude bývat vždy ve středu u sv. Anny, první hodina bude ve středu 5.9. Bude to zároveň i
informační schůzka, prosíme rodiče aby přišli. Budete mít s dětmi také možnost jít ke sv. smíření
1. společenství mládeže bude u sv. Anny v pátek 7.9. Od 16.30 bude nácvik zpěvu, pak mládežnická mše sv.
Ukončení společenství bude ve 21.00.
Víkend pro děti z náboženství bude od 5.-7.října - info s přihláškou si vyzvedněte na stolečku u sakristie
Hledáme nové dobrovolníky na úklid kostela. Kdo byste se chtěli zapojit do této služby farnost, zapište se prosím
na list vzadu za lavicemi na stolečku.

Neděle 19. srpna 2012
Dnes byla sbírka na opravu fary – díky za vaše dary
Farní tábor: v sobotu je odjezd na farní tábor. Sraz dětí je ve 9.40 na vlakovém nádraží
Úmysly mší sv. jsou již do konce roku obsazené
DVD z 1. sv. přijímání a biřmování: rodiče dětí z 1.sv. přijímání, vyzvedněte si prosím v sakristii DVD z této
slavnosti. Kdo jste si objednali DVD z biřmování, vyzvedněte si ho v sakristii. Cena 180,Díky všem, kdo včas odevzdali přihlášku do náboženství. Školní rok zahájíme slavnostně za 14 dní v neděli v
10.00 u sv. Anny při dětské mši sv. Náboženství bude bývat vždy ve středu, první hodina bude ve středu 5.9. Bude
možnost i pro rodiče jít ke sv. smíření

Neděle 11. srpna 2012
Celostátní setkání mládeže - v úterý je odjezd na celostátní setkání mládeže ve Žďáru n. Sáz. Sraz je ve 12.45 na
vlakovém nádraží
Změna bohoslužeb - ve středu je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše je ráno v 7.00 v Bludovicích, v 16.00 na
Špluchově a v 17.30 u sv. Anny. Ve čtvrtek už pak mše na Špluchově nebude.
Tábor dětí - od 25.8-1.9. pořádáme letní tábor pro děti z farnosti. Info a přihlášky v sakristii.
Úmysly mší sv. - úmysly mší sv. jsou již do konce roku obsazené
DVD 1.sv. přijímání- rodiče dětí z 1.sv. přijímání, vyzvedněte si prosím v sakristii DVD z této slavnosti
DVD biřmování - kdo jste si objednali DVD z biřmování, vyzvedněte si ho v sakristii. Cena 180,Sbírka - příští neděli je sbírka na opravu fary!

Neděle 5. srpna 2012
Pouť do Frýdku: v sobotu je tradiční pěší pouť do Frýdku. Začátek je ve 12.00 v kostele v Bludovicích, další
zastávka je ve 13.30 na Špluchově. V 18.00 je ve Frýdku mše sv. Odjezd autobusu z Frýdku je ve 20.00 Jste zváni.
Úmysly mší sv. jsou již do konce roku obsazené
Nevyzvednutá DVD: rodiče dětí z 1.sv. přijímání, vyzvedněte si prosím v sakristii DVD z této slavnosti a kdo jste
si objednali DVD z biřmování, vyzvedněte si ho v sakristii. Cena 180,Neděle 29. července 2012
Farní tábor - od 25.8-1.9. pořádáme letní tábor pro děti z farnosti. Info a přihlášky v sakristii.
Úmysly mší sv. - úmysly mší sv. jsou již do konce roku obsazené
DVD 1.sv. přijímání - rodiče dětí z 1.sv. přijímání, vyzvedněte si prosím v sakristii DVD z této slavnosti
DVD biřmování - kdo jste si objednali DVD z biřmování, vyzvedněte si ho v sakristii. Cena 180,Neděle 22.července 2012
Sbírka na opravu fary z minulé neděle vynesla u sv. Anny 17978,- a u sv. Markéty 12815,- díky za vaše dary
Pouť k patronce kostela sv. Anně oslavíme příští neděli. Před kostelem se budou prodávat ozdobné svíce od
postižených dětí a bude i malé pohoštění – můžete přinést nějakou buchtu. V 10.00 bude také při mši zpívat soubor
Canticorum.
Letní tábor: od 25.8-1.9. pořádáme letní tábor pro děti z farnosti. Info a přihlášky v sakristii.
Úmysly mší sv. jsou u sv. Anny již do konce roku obsazené
DVD z 1.sv. přijímání: rodiče dětí z 1.sv. přijímání, vyzvedněte si prosím v sakristii DVD z této slavnosti
DVD z biřmování: kdo jste si objednali DVD z biřmování, vyzvedněte si ho v sakristii. Cena 180,-

Neděle 15.července 2012
Tuto neděli je sbírka na opravu fary, díky za vaše dary
Pořádáme letní tábor pro děti z farnosti od 25.8-1.9. Info a přihlášky v sakristii.
Úmysly mší sv. na příští pololetí zapisujeme po mši sv., je možné zapsat si jen jednu nedělní mši sv.a zbytek ve
všední dny
DVD z 1. sv. přijímání: rodiče dětí z 1.sv. přijímání, vyzvedněte si prosím v sakristii DVD z této slavnosti
DVD z biřmování: Kdo jste si objednali DVD z biřmování, vyzvedněte si ho v sakristii. Cena 180,Neděle 8. července 2012
Primice - dnes je v Bernarticích primiční mše našeho jáhna. Pojedou oba autobusy, takže můžete jet všichni, kdo
jste se přihlásili. Odjezd obou autobusů v 13.30 z aut. nádraží a v 13.35 od zastávek u magistrátu.
Přihlášky do náboženství - vyplněné přihlášky prosím odevzdejte v sakristii
Tábor dětí - od 25.8-1.9. pořádáme letní tábor pro děti z farnosti. Info a přihlášky v sakristii.
Úmysly mší sv. - po mši sv. zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí, je možné zapsat si jen jednu nedělní mši
sv.a zbytek ve všední dny
DVD 1.sv. přijímání - rodiče dětí z 1.sv.přijímání mají v sakristii DVD z této slavnosti za 250,DVD biřmování - na stolku s dary máte poslední možnost se zapsat, kdo chcete DVD z biřmování
Sbírka na opravu fary - od pondělí se už v Bludovicích opravuje střecha fary, v úterý bude dokončena. Tady u sv.
Anny začínáme zpracovávat dokumentaci pro povolení k opravě knihovny a zpěvárny a nového topení v celém
kostele. Sbírka z příští neděle bude na opravu fary.
Příští neděli není z důvodu poutě v Bludovicích na Špluchově mše sv.!

Neděle 1. července
Prašivá - zítra je setkání dětí s o.biskupem na Prašivé. Odjezd autobusu v 9.00 z aut. nádraží
Primice - v neděli 8.7. je v Bernarticích primiční mše našeho jáhna. Jeden autobus je už obsazený, pokud se vás
přihlásí dostatečný počet, pojede i druhý autobus - přijďte se přihlásit do sakristie, zda pojedou dva vyhlásíme příští
neděli
Přihlášky do náboženství - na stolku s dary přihlášky do náboženství.Vyplněné je odevzdejte v sakristii
Farní tábor - od 25.8-1.9. pořádáme letní tábor pro děti z farnosti. Info a přihlášky v sakristii.
Úmysly mší - po mši sv. zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí, je možné zapsat si jen jednu nedělní mši sv.a
zbytek ve všední dny
DVD 1.sv. přijímání - rodiče dětí z 1.sv.přijímání mají v sakristii DVD z této slavnosti za 250,DVD biřmování - na stolku s dary se můžete zapsat, kdo chcete DVD z biřmování
Oprava fary - od pondělí začínáme na faře v Bludovicích opravovat střechu, je v havarijním stavu. Tady u sv. Anny
začínáme zpracovávat dokumentaci pro povolení k opravě knihovny a zpěvárny a nového topení v celém kostele.
Sbírky nyní budou bývat na faru.

Neděle 24. června
Setkání biřmovanců - dnes je na faře v Bludovicích setkání biřmovanců od 17 hod– s sebou párky
Kněžské svěcení - v sobotu je v 9.30 v katedrále v Ostravě setkání našeho jáhna Jana a dalších 5 novokněží. Jedeme
individuálně, ostatní můžete na svěcence pamatovat v modlitbě.
Setkání dětí na Prašivé - 2.7. bude setkání dětí s o.biskupem na Prašivé. My pojedeme BUSem, přihlásit děti
můžete v sakristii
Primiční mše - v neděli 8.7. je v Bernarticích primiční mše našeho jáhna. Kdo chce jet autobusem, přijďte se
přihlásit do sakristie
Náboženství - na stolku s dary přihlášky do náboženství.Vyplněné je odevzdejte do konce června
Tábor dětí - od 25.8-1.9. pořádáme letní tábor pro děti z farnosti. Info a přihlášky v sakristii.
Zapisování úmyslů - po mši sv. zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí, je možné zapsat si jen jednu nedělní
mši sv.a zbytek ve všední dny
DVD 1.sv.přijímání - rodiče dětí z 1.sv.přijímání mají v sakristii DVD z této slavnosti za 250,DVD biřmování - na stolku s dary se můžete zapsat, kdo chcete DVD z biřmování

Neděle 17. června
Poslední náboženství. Ve středu u sv. Anny od 16.00. Děti i rodiče mají možnost svátosti smíření
Maminkám a babičce, které jedou na dovolenou do Pstruží: Také ve středu 20.6. je u sv. Anny v 17 hod
informační schůzka pro maminky, které jedou v srpnu na dovolenou s malými dětmi do Pstruží.
Zápisy úmyslů mší svatých: v pondělí po mši sv. u sv. Anny a v pátek po mši sv.u sv. Markéty začínáme zapisovat
úmysly mší sv. na příští pololetí, je možné zapsat si jen jednu nedělní mši sv.a zbytek ve všední dny
Biřmovancům: v neděli přiberte párky! Příští neděli 23.6. je na faře v Bludovicích setkání biřmovanců od 17
hod– předání pamětních listů, vezměte si s sebou párky
Otec biskup na Prašivé. 2.7. bude setkání dětí s o.biskupem na Prašivé. My pojedeme BUSem, přihlásit děti
můžete v sakristii

Přihlášky do náboženství: Prosím, vyzvedněte v sakristii přihlášky do náboženství na nový školní rok. Vyplněné je
odevzdejte do konce června
Letní farní tábor. O prázdninách od 25.8-1.9. pořádáme letní tábor pro děti z farnosti. Informace a přihlášky jsou v
sakristii.
Akce "Magnetky na Žďár" vynesla u sv. Anny 12692,- u sv. Markéty a na Špluchově 3900,- Díky.

Neděle 10. června 2012
Náboženství: ve středu je od 16.00 u sv. Anny náboženství. Poslední náboženství bude 20.6. –možnost svátosti
smíření pro děti i rodiče. Prosím rodiče, aby připravili své děti ke zpovědi
Nácvik biřmovanců na nedělní slavnost: ve čtvrtek od 18.15 u sv. Anny
Úklid kostela sv. Anny biřmovanci: v sobotu od 7.45 bude úklid kostela sv. Anny biřmovanci a bezprostředně poté
zpověď biřmovanců a kmotrů
Mimořádná změna na Špluchově! Také v sobotu bude mimořádně na Špluchově v 18.00 mše sv. místo nedělní
mše
Mimořádná změna u sv. Markéty! v neděli bude u sv. Markéty mše sv. mimořádně už v 8.30. V neděli při 10.00
mši u sv. Anny přijme 50 biřmovancům svátost biřmování. Protože jich je hodně a bude zde i mnoho jejich
blízkých, prosím, kdo nemusíte jít na 10.00 mši sv., využijte ostatních mší sv.
Modlitba Taizé: v 18.00 v sobotu bude v kapli ve městě modlitba Taizé
Setkání dětí s o.biskupem na Prašivé: 2.7. bude setkání dětí s o.biskupem na Prašivé. My pojedeme BUSem,
přihlásit děti můžete v sakristii
Přihlášky do náboženství na nový školní rok: také si v prosím vyzvedněte na stolku s dary přihlášky do
náboženství na nový školní rok. Vyplněné je odevzdejte do 24.6.
Letní tábor pro děti: O prázdninách od 25.8-1.9. pořádáme letní tábor pro děti z farnosti. Informace a přihlášky
jsou v sakristii.

Neděle 3. června 2012
Náboženství: ve středu je od 16.00 , poslední náboženství bude 20.6. – možnost svátosti smíření pro děti i rodiče.
Prosím rodiče, aby připravili své děti ke zpovědi
Slavnost Božího těla je ve čtvrtek, ráno v 7.00 bude mše v Bludovicích, v 16.00 na Špluchově a u sv. Anny bude
po mši v 17.30 průvod kolem kostela
Setkání dětí s o.biskupem na Prašivé - 2.7. My pojedeme BUSem, přihlásit děti můžete v sakristii
Přihlášky do náboženství: Prosím, vyzvedněte si na stolku s dary přihlášky do náboženství na nový školní rok.
Vyplněné je odevzdejte do 24.6.
Letní tábor pro děti: O prázdninách od 25.8-1.9. pořádáme letní tábor pro děti z farnosti. Informace a přihlášky
jsou v sakristii.
Díky všem, kdo minulou neděli organizovali dětský den, díky KDU ČSL za pohoštění a také velký dík za
organizaci páteční Noci kostelů a za napečení buchet.

Neděle 27. května 2012
Sbírka - sbírka z minulé neděle na potřeby kostela vynesla u u sv. Anny 18670,- u sv. Markéty 6224,- a na
Špluchově 3030,- díky.
Dětský den - dnes je v 15.00 na faře v Bludovicích dětský den –rodiče s dětmi přijďte, pro děti je zajištěn program a
pro rodiče připravila občerstvení MO KDU ČSL
Příprava k 1.sv. přijímání - v pondělí je u sv. Anny příprava dětí k 1.sv. přijímání od 15.45
Noc kostelů - v pátek bude u sv. Anny od 17.30 – 24.00 probíhat Noc kostelů. Bližší info na plakátech či našich
webových stránkách
Mše v D.D. - v sobotu je 9.00 je v domově důchodců mše sv.
První zpověď - také v sobotu v 10.00 je u sv. Anny první zpověď dětí před 1.sv.přijímáním, jsou zváni také rodiče
První přijímání - příští neděli při 10.00 mši sv. u sv. Anny přistoupí 12 dětí poprvé ke sv. přijímání,sraz dětí je v
9.40 u bočního vchodu u sakristie. Na mši bude objednaný kameraman, prosíme aby ostatní nerušili obřad focením
či kamerováním
Pouť do Říma - příští neděli je odjezd na pouť do Říma v 15.00 ze zadního parkoviště u sv. Anny
Letní tábor - o prázdninách od 25.8-1.9. pořádáme letní tábor pro děti z farnosti. Informace a přihlášky jsou v
sakristii.
Lektorská služba - lektoři přijďte se zapsat na službu čtení BS
Lístky s dary D.S. - u východu vzadu v košíku máte stočený papírek s modlitbou o jeden z darů D.S. Můžeme se o
něj modlit až do konce círk. roku.

Neděle 20. května 2012
Sbírka - dnes byla sbírka na potřeby kostela-díky.
Příprava k 1.sv.přijímání - v pondělí je u sv. Anny příprava dětí k 1.sv. přijímání od 15.45

Novéna - až do neděle na konci mše sv.budeme zpívat píseň 422 nebo 423
Mše pro děti - v pátek je u sv. Anny mše sv. pro děti, nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Schůzka katechumenů - v pátek v 18.45 je na faře v Bludovicích schůzka dospělých ke křtu a k dalším svátostem
Organizační schůzka - v sobotu od 19.30 je v knihovně u sv. Anny organizační schůzka na noc kostelů Vigilie -v
sobotu od 21.00 prožijeme u sv. Anny vigilii před Sesláním Ducha sv. Budeme se modlit za dary D.S. Katechezi o
D.S.bude mít P.Petr Smolek. Jste všichni zváni, hlavně biřmovanci
Dětský den - příští neděli bude v 15.00 na faře v Bludovicích dětský den –rodiče s dětmi přijďte.
Noc kostelů - v pátek 1.6. bude u sv. Anny od 17.30 – 24.00 probíhat Noc kostelů. Bližší info na plakátech či našich
webových stránkách.
Prosíme ochotné ženy, které by mohly upéct buchtu na Noc kostelů, a přinést ji 1.6. v 16.30 do kostela, ať se vzadu
na stolku zapíší
Tábor - o prázdninách od 25.8-1.9. pořádáme letní tábor pro děti z farnosti. Informace a přihlášky jsou v sakristii.

Neděle 13. května 2012
Příprava k 1. sv. přijímání: v pondělí u sv. Anny od 15.45
Pozor změna na Špluchově: ve středu je svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona kaple na Špluchově, bude tam
poutní mše sv. v 16.00
Slavnost Nanebevstoupení Páně: ve čtvrtek, mše sv. bude v 7.00 v Bludovicích, u sv. Anny v 17.30, na Špluchově
už nebude
Setkání lektorů: ve čtvrtek po mši sv. v 18.30 v knihovně u sv. Anny
Duchovní obnova pro biřmovance: od pátku do neděle bude duchovní obnova pro biřmovance na Orlím Hnízdě,
sraz na vlakovém nádraží v pátek v 15.45
Církev Adventistů sedmého dne se nám představí: v sobotu od 16.00 bude na Šumbarku v modlitebně Církve
Adventistů sedmého dne představení jejich sboru z cyklu Poznej jinou církev– jste zváni
Sbírka na potřeby kostela bude příští neděli.
DĚTSKÝ DEN: bude v neděli 27.5. bude v 15.00 na faře v Bludovicích
KATECHUMENÁT: v letošním roce bude v naší farnosti probíhat katechumenát – příprava dospělých ke křtu,
pokud o někom víte, povzbuďte ho, aby se do konce května přihlásil u faráře.

Neděle 6. května 2012
Příprava k 1.sv.přijímání - v pondělí je u sv. Anny příprava dětí k 1.sv. přijímání od 15.45
Změna bohoslužby na Špluchově - ve čtvrtek mše sv. na Špluchově nebude, neboť tam bude pohřeb ve středu ve
14.00
Příprava k biřmování - ve čtvrtek je u sv.Anny od 18.15 příprava k biřmování.Téma úcta k Marii a ke svatým
Mše pro děti - v pátek je u sv. Anny mše sv. pro děti. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Soustředění k 1.sv.přijímání - v pátek a sobotu bude na faře soustředění dětí, které jdou k 1.sv. přijímání. Začátek
je v pátek v 18.00, konec v sobotu v 18.00
Pouť rodin - pořádáme v neděli pouť rodin s dětmi na Mariahilf. Rodiče, přijďte se zapsat nejpozději dnes. Odjezd
v 7.00 od Kauflandu u aut. nádraží, v 7.05 ze zastávky u KD Petra Bezruče.
Duchovní obnova - 18.-20.5. bude duchovní obnova pro biřmovance a pro mládež na Orlím Hnízdě
Dětský den - v neděli 27.5. bude v 15.00 na faře v Bludovicích dětský den
Katechumenát - v letošním roce bude v naší farnosti probíhat katechumenát – příprava dospělých ke křtu, pokud o
někom víte, povzbuďte ho, aby se do konce května přihlásil u faráře.

Neděle 29. dubna 2012
Příprava k 1.sv. přijímání - v pondělí je u sv. Anny příprava dětí k 1.sv. přijímání od 15.45
Pozor změna bohoslužeb: v úterý je státní svátek, mše sv. u sv. Anny nebude ráno, ale večer
ve čtvrtek mše sv. na Špluchově taky nebude
Mše sv. pro mládež - v pátek je u sv. Anny mše sv. pro mládež. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Beseda - po adoraci v pátek bude u sv. Anny beseda s vedoucí nadace Betlém nenarozených, která se věnuje
ochraně nenarozeného života a pomoci matkám v těžké situaci
Pouť do Frýdku - v sobotu je pouť našeho děkanátu do Frýdku. Odjezd autobusu je v15.30 z aut. nádr
Soustředění dětí k 1.sv.přijímání - v pátek a sobotu 11.-12.5. bude na faře soustředění dětí, které jdou k 1.sv.
přijímání
Pouť na Mariahilf - pořádáme v neděli 13.5. pouť rodin s dětmi na Mariahilf. Rodiče přijďte se zapsat
Duchovní obnova biřmovanců - 18.-20.5. bude duchovní obnova pro biřmovance na Orlím Hnízdě
Dětský den - v neděli 27.5. bude v 15.00 na faře v Bludovicích dětský den
Katechumenát - v letošním roce bude v naší farnosti probíhat katechumenát – příprava dospělých ke křtu, pokud o
někom víte, povzbuďte ho, aby se do konce května přihlásil u faráře.
Poděkování - díky paní Svobodové za humanitární sbírku u sv. Anny a všem kteří pomohli či něco přinesli

Neděle 22. dubna 2012
Prodej knih: dnes v knihovně u sv. Anny
Humanitární sbírka oblečení: dnes a zítra probíhá humanitární sbírka oblečení Věci můžete donést do zpěvárny.
Příprava dětí k 1.sv. přijímání: v pondělí u sv. Anny od 15.45
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Příprava k biřmování: ve čtvrtek u sv. Anny v 18.15, téma Manželství
Mše sv. pro děti: v pátek u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Ministrantský turnaj ve florbale: v sobotu
V sobotu je od 18.00 modlitba ve stylu Taizé v kapli Panny Marie v centru
Pouť našeho děkanátu do Frýdku: v sobotu 5.5. Odjezd autobusu je v 15.30 z aut. nádr. Zájemci přijďte se zapsat
do sakristie
Pouť rodin s dětmi na Mariahilf: Také pořádáme v neděli 13.5. pouť rodin s dětmi na Mariahilf. Rodiče přijďte se
zapsat také do sakristie.
Naše rodina a Monitor na rozebrání: Vzadu, když budete vycházet z kostela u sv. Anny tak vpravo na stolku jsou
2 časopisy (Naše rodina a Monitor) můžete si je zdarma rozebrat a popř. objednat domů
Modlitba za pronásledované křesťany v Číně: také je vzadu k rozebrání modlitba za pronásledované křesťany v
Číně-papež vyzývá k modlitbě za ně zejména 24.5.
Příprava dospělých ke křtu: v letošním roce bude v naší farnosti probíhat katechumenát – příprava dospělých ke
křtu, pokud o někom víte, prosím povzbuďte ho, aby se do konce května přihlásil v sakristii, nebo u faráře.

Neděle 15. dubna 2012
Sbírka na seminář: Sbírka z minulé neděle na seminář v Olomouci vynesla u sv. Anny 28039,- u sv. Markéty
6780,- a na Špluchově 1996,- díky za vaše dary
Příprava dětí k 1. sv. přijímání: v pondělí u sv. Anny od 15.45
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00
Mše sv. pro mládež: V pátek u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně.
Humanitární sbírka oblečení: Příští neděli 22.4. a v pondělí 23.4. bude humanitární sbírka oblečení Věci můžete
donést do zpěvárny u sv. Anny. Podrobnější info na nástěnce nebo na farních stránkách.
Postní pokladničky přineste prosím co nejdřív před oltář
Pouť děkanátu do Frýdku: v sobotu 5.5. Odjezd autobusu je v 15.30 z aut. nádr. Zájemci přijďte se zapsat do
sakristie
Pouť rodin s dětmi na Mariahilf: Také pořádáme v neděli 13.5. pouť rodin s dětmi na Mariahilf. Rodiče přijďte se
zapsat také do sakristie.
Volné úmysly některých mší sv. u sv. Markéty jsou ještě k dispozici.
Velký dík chlapům, kteří v sobotu oklepali omítku u sv.Markéty.Díky i ženám za úklid

Neděle 8. dubna 2012
Sbírka na seminář - dnešní sbírka byla na seminář v Olomouci-díky za vaše dary
Mše sv. polsky - zítra je v Bludovicích v 9.00 mše sv. polsky
Náboženství - ve středu je náboženství u sv. Anny od 16.00
Příprava k biřmování - ve čtvrtek je u sv. Anny příprava k biřmování od 18.15. Téma: zasvěcený život
Mše sv. pro děti - v pátek je u sv. Anny mše sv. pro děti. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Brigáda u sv Markéty - v sobotu bude od 9.00 brigáda na oklepávání opadané omítky u sv. Markéty. Prosíme
především muže o účast. Pokud možno zednická kladívka s sebou.
Časopis - vzadu na stolku je nové číslo Okna
Pro rodiny s dětmi - na stolku s dary u sakristie v kostele sv. Anny je pro rodiny s malými dětmi brožurka s náměty
společných večerních modliteb ve velikonoční době
Poděkování - díky všem, kdo jste se přičinili o hezký průběh velikonoc:díky zpěvákům, díky za varhanickou,
kostelnickou a ministrantskou službu, díky za úklid a květinovou výzdobu, za praní kostelního prádla a všechno čím
jste přispěli k hezkému průběhu velikonoc

Neděle 1. dubna
Návštěva nemocných před velikonocemi: V pondělí navštívíme dopoledne nemocné před velikonocemi, přijďte je
nahlásit
Příprava dětí k 1.sv.přijímání: odpoledne v pondělí od 15.45 u sv. Anny¨
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Památka posl. večeře Páně: ve čtvrtek je památka posl. večeře Páně, mše bude v 16.00 na Špluchově,v 18.00 v
Bludovicích a u sv. Anny v 17.30; po mši bude adorace v Getsemanské zahradě
Den přísného půstu: v pátek je den přísného půstu;Velkopáteční obřady budou v 16.00 v Bludovicích, v 17.30 u sv.
Anny a po nich bude za dobrého počasí křížová cesta v přírodě
Bílá sobota: na Bílou sobotu je u sv. Anny od 9.00-12.00 možnost adorace u Božího hrobu; v Bludovicích je

adorace od 14.00-18.00; u stolku s dary je papír, přijďte se zapsat, aby tady stále někdo byl. Na večerní vigilii, která
začíná v 19.00 v Bludovicích a ve 20.30 u sv. Anny si s sebou vemte svíce
Požehnání beránků a velikonočních pokrmů: příští neděli při dopoledních mších požehnáme beránky a
velikonoční pokrmy, přineste je před začátkem mše sv. před oltář
Sbírka o velikonoční neděli půjde na seminář

Neděle 25. Března 2012
Příprava dětí k 1.sv.přijímání: v pondělí od 15.45
Slavnost Zvěstování Páně: V pondělí je také Slavnost Zvěstování Páně, mše sv. je v 7.00 v Bludovicích, v 16.00 na
Špluchově a v 17.30 u sv. Anny; ve čtvrtek už není na Špluchově mše sv.
Svátost pomazání nemocných bude udělována ve čtvrtek u sv. Anny při večerní mši Markéty bude udělována v
pátek 30.3.; vy kteří se cítíte ohroženi vážnou nemocí či stářím a chtěli byste přijmout tuto svátost, přihlaste se v
sakristii
Příprava k biřmování je ve čtvrtek je od 18.15 u sv. Anny
Prvopáteční návštěvy nemocných: v pátek budeme chodit o týden dřív za prvopátečními nemocnými a příští
pondělí 2.4. navštívíme dopoledne nemocné před velikonocemi, přijďte je nahlásit do sakristie
Mše sv. pro děti: v pátek je u sv. Anny mše sv. pro děti, nácvik zpěvu od 16.30
Předvelikonoční úklid u sv. Markéty je v sobotu je od 9.00
Mše sv. za včelaře bude příští neděli v 9.00 v Bludovicích. Po mši bude v kapli včelařská výstavka
Nedělní mše sv.: příští neděli je v 10.00 u sv. Anny mše sv. pro děti
Modlitba za mládež: po mši sv.se budeme celý týden modlit modlitbu za mládež,kterou máte na lavicích
Lektoři přijďte se zapsat na službu čtení v příštím měsíci

Neděle 18. března 2012
Příprava dětí k 1. sv. přijímání - v pondělí od 15.45 u sv. Anny
Slavnost sv. Josefa: v pondělí je také Slavnost sv. Josefa, mše sv. je v 7.00 v Bludovicích, v 16.00 na Špluchově a v
17.30 u sv. Anny; ve čtvrtek už pak není na Špluchově mše sv.
Příprava k biřmování: ve čtvrtek u sv. Anny od 18.15
Diecézní setkání mládeže: v pátek je diecézní setkání s mládeže s biskupem v Ostravě; dětská mše není
Předvelikonoční úklid kostela: v sobotu je od 7.45 sv. Anny; prosíme o hojnou účast; u sv. Markéty bude
předvelikonoční úklid v sobotu 31.3. od 9.00
Svátost pomazání nemocných: příští neděli bude na Špluchově při mši udělována svátost pomazání nemocných; u
sv. Markéty bude udělována v pátek 30.3.; vy kteří se cítíte ohroženi vážnou nemocí či stářím a chtěli byste přijmout
tuto svátost, přihlaste se v sakristii
Ekumenická bohoslužba: příští neděli v 16:00 h je v evangelickém kostele v Bludovicích ekumenická bohoslužba
Postní aktivita - v boční lodi u sv. Anny je naše postní Kalvárie-hora, která nám má pomoct dobře prožít postní
dobu.

Neděle 11. března 2012
Příprava dětí k 1. sv. přijímání: v pondělí je u sv. Anny od 15.45 příprava dětí k 1.sv.přijímání
Mše sv. pro mládež - v pátek je u sv. Anny mše sv. pro mládež, nácvik zpěvu od 16.30
Duchovní obnova - v pátek a sobotu bude duchovní obnova naší farnosti – program na nástěnce vzadu
Mše v sobotu - v sobotu bude mše sv. u sv. Anny až v 8.00 a hned navazuje přednáška
Odpoledne pokračuje program obnovy u sv. Markéty hlavně pro rodiny. Ve 14.15 a 15.15 přednášky, pak v 16.30
mše sv. a po ní adorace.
Prodej knih - příští neděli v knihovně u sv. Anny
Zpívané pašije - všichni, kdo byste chtěli zpívat pašije jste zváni ke zkouškám každou neděli v 10.00 v
Bludovicích, nebo ve 12.00 na Špluchově, nebo v 16.30 u sv. Anny
Neděle 4. března 2012
Příprava dětí k 1. sv. přijímání: v pondělí od 15.45 u sv. Anny
Příprava na biřmování: ve čtvrtek u sv. Anny po mši od 18.15 – téma o modlitbě
Mše sv. pro děti: v pátek u sv. Anny, nácvik zpěvu od 16.30
Víkend ministrantů na faře začíná v sobotu
Duchovní obnova naší farnosti: bude 16-17.3. – program na nástěnce vzadu
Modlitba za farnost: každé pondělí se ve 20.00 modlíme společně za naši farnost
Farní pouť do Říma: v sakristii se hlaste na farní pouť do Říma v červnu - jsou ještě volná místa; info vzadu na
nástěnce
Zkouška na pašije: Všichni, kdo byste chtěli zpívat pašije jste zváni ke zkouškám každou neděli v 10.00 v
Bludovicích, nebo ve 12.00 na Špluchově, nebo v 16.30 u sv. Anny
Neděle 26. února 2012

sbírka - sbírka na doplacení opravy lavic v Bludovicích vynesla u sv. Anny 18762,- v Bludovicích 6515,a na Špluchově 2525,- díky.
příprava k 1.sv. přijímání - v pondělí je od 15.45 u sv. Anny příprava dětí k 1.sv.přijímání
mše pro mládež - v pátek je u sv. Anny mše sv. pro mládež, nácvik zpěvu od 16.30
setkání rodin - příští neděli je setkání rodin na faře od 16,15 hod – bude se pouštět hezký film
farní pouť - v sakristii se hlaste na farní pouť do Říma v červnu - jsou ještě volná místa; info vzadu na nástěnce
zpěv pašijí - všichni, kdo byste chtěli zpívat pašije jste zváni ke zkouškám každou neděli v 10.00 v Bludovicích,
nebo ve 12.00 na Špluchově, nebo v 16.30 u sv. Anny

Neděle 19. února 2012
Dnes byla sbírka na doplacení opravy lavic v Bludovicích - díky
Příprava dětí k 1.sv.přijímání: v pondělí od 15.45 u sv. Anny
Setkání lektorů: také v pondělí po mši sv. u sv. Anny od 18.15 nahoře v kanceláři
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00 děti mohou zůstat a něco vyrábět až do mše sv. v 17.30
POPELEČNÍ STŘEDA! Tuto středu 22.2. je popeleční středa – den půstu od masa a půstu újmy (1xdosyta najíst).
Mše je v 7.00 v Bludovicích, v 16.00 na Špluchově v 17.30 u sv. Anny – s udílením popelce (ve čtvrtek už Špluchov
není)
Příprava biřmovanců: ve čtvrtek u sv. Anny od 18.15
Modlíme se za farnost: společně každé pondělí ve 20.00
Farní pouť do Říma v červnu: v sakristii se hlaste do konce února na; info vzadu na nástěnce
Dovolená farnosti na Malé Fatře: také avizujeme dopředu, že bude v létě dovolená farnosti na Malé Fatře v
termínu od 22.-28.července; farní tábor dětí bude letos od 25.8.-1.9.
Zkouška na Pašijové zpěvy: všichni, kdo byste chtěli zpívat pašije jste zváni ke zkouškám každou neděli v 10.00 v
Bludovicích, nebo ve 12.00 na Špluchově, nebo v 16.30 u sv. Anny

Nedělě 12. února 2012
Příprava k 1.sv.přijímání - v pondělí je u sv. Anny příprava dětí k 1.sv. přijímání vždy od 15.45-16.45
Náboženství - ve středu je u sv. Anny náboženství od 16.00
Příprava k biřmování - ve čtvrtek je u sv. Anny příprava biřmovanců od 18.15
Mše pro mládež - v pátek je u sv. Anny mše sv. pro mládež, nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
Sbírka - příští neděli bude ještě sbírka na doplacení opravy lavic v Bludovicích
Poutě - vzadu na nástěnce je nabídka pouti do Medugorje v dubnu, do Lisie začátkem října a v sakristii se hlaste
nejpozději do konce února na farní pouť do Říma v červnu
Letní prázdniny - také avizujeme dopředu, že bude v létě dovolená farnosti na Malé Fatře v termínu od 22.28.července; farní tábor dětí bude letos od 25.8.-1.9.

Neděle 5. února
Setkání rodin - dnes je na faře od 16,30 hod setkání rodin
Jarní prázdniny - ve středu mají děti sraz na vlakovém nádraží v 7.15 k pobytu na Orlím Hnízdě. Rodiče máte
poslední možnost nahlásit děti v sakristii
Poutě - vzadu na nástěnce je nabídka pouti do Medugorje v dubnu, do Lisie začátkem října a v sakristii se hlaste
nejpozději do konce února na farní pouť do Říma v červnu
Letní prázdniny - také avizujeme dopředu, že bude v létě dovolená farnosti na Malé Fatře v termínu od 22.28.července; farní tábor dětí bude letos od 25.8.-1.9.

Neděle 29. ledna
Hromnice - ve čtvrtek je svátek lidově Hromnic. Požehnáme svíce, které si přinesete
Mše pro mládež - v pátek bude mše sv. pro mládež. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně
1. sv. přijímání - příští neděli je v 10 hod. dětská mše sv.Budou při ní představeny děti které se budou připravovat k
1.sv.přijímání. Mají sraz v 9.45 u sakristie.
Setkání rodin - také příští neděli bude na faře od 16,30 hod setkání rodin
Zapisování mší sv. - úmysly mší sv.jsou již obsazené, v červnu budeme zapisovat na příští pololetí.
Modlitba - každé pondělí se ve 20.00 modlíme společně za naši farnost
Jarní prázdniny - o jarních prázdninách pojedou děti od 1.-9. třídy na Orlí Hnízdo od středy 8.do pátku 10.2.
Rodiče máte poslední možnost nahlásit děti v sakristii
Poutě - začátkem října je možnost jet na pouť do Lisie za sv. Terezkou, více info u Markéty Smejkalové. Je možné
se v sakristii hlásit na farní pouť do Říma v červnu
Dovolená farnosti - také avizujeme dopředu, že bude v létě dovolená farnosti na Malé Fatře v termínu od 22.28.července - určeno pro všechny, kteří mají rádi hory. Podrobnosti později.
Úklid sněhu - prosíme dobrovolníky na úklid sněhu, aby se přišli zapsat do sakristie

Neděle 22. ledna
Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od středy 18. do středy 25. ledna. Připojíme se i my vždy na konci
mše sv. písní č. 910
Poděkování za Tříkrálovou sbírku: dík všem, kdo se účastnili Tříkrálové sbírky. Vybralo se zde v Havířově 64
268,-Kč. Ve středu pojedeme s koledníky za odměnu do kina.Odjezd od kostela v 16.30
Příprava biřmovanců: ve čtvrtek po mši sv. u sv. Anny. Téma: jiné církve, připravte si dotazy
Mše sv. pro děti: v pátek u sv. Anny . Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně.
Setkání rodičů těch dětí, které by měly letos jít k 1.sv. přijímání: také v pátek po mši v 18.15 bude u sv. Anny.
Jsou to děti nejméně 3.třídy, které chodí 2 roky do náboženství
Víkend na faře: od soboty rána do neděle mají mladší ministranti
Úmysly mší sv. na toto pololetí - jsou již zcela obsazeny!
Modlitba za farnost: každé pondělí se ve 20.00 modlíme společně za naši farnost
Jarnín prázdniny na Orlím hnízdě: o jarních prázdninách pojedou děti od 1.-9. třídy na Orlí Hnízdo od středy
8.do pátku 10.2. Rodiče prosím nahlaste děti v sakristii
Pouť do Lisie za sv. Terezkou: začátkem října je možnost jet na pouť do Lisie za sv. Terezkou, více info u
Markéty Smejkalové. Je možné se v sakristii hlásit na farní pouť do Říma v červnu.
Úklid sněhu: prosíme dobrovolníky na úklid sněhu, aby se přišli zapsat do sakristie

Neděle 15. ledna 2012
Týden modliteb za jednotu křesťanů: od středy 18. do středy 25. ledna se koná Týden modliteb za jednotu
křesťanů. Připojíme se i my vždy na konci mše sv. písní č. 910
Mše sv. pro mládež: v pátek bude u sv. Anny mše sv. pro mládež. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně.
Úmysly mší sv: vždy po mši sv. zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí.
Modlitba za farnost: každé pondělí se ve 20.00 modlíme společně za naši farnost
V pátek 27.1. po mši v 18.15 bude u sv. Anny setkání rodičů dětí, které by měly jít k 1.sv. přijímání. Jsou to
děti nejméně 3.třídy, které chodí 2 roky do náboženství
Jarní prázdniny na Orlím hnízdě: O jarních prázdninách pojedou děti od 1.-9. třídy na Orlí Hnízdo od středy 8.do
pátku 10.2. Rodiče prosím nahlaste děti v sakristii
Výzva biskupa k mladým mužům: pro ty z vás, kdo budou maturovat nebo mají maturitu již za sebou a chcete se
rozhodnout konkrétně následovat Pána, můžete podat přihlášku do semináře. Odevzdává se na biskupství
prostřednictvím pana faráře do konce března 2012. Chci Vás ujistit svou modlitbou i touhou s jakou církev vyhlíží
každé duchovní povolání.

Neděle 8. ledna 2012
Setkání rodin - je dnes je na faře v Bludovicích od 16.30
Náboženství - ve středu je náboženství u sv. Anny od 16.00
Biřmovanci - ve čtvrtek je u sv. Anny od 18.15 příprava biřmovanců téma: Vyznání víry. Můžete si připravit dotazy
na toto téma
Mše pro děti - v pátek bude u sv. Anny mše sv. pro děti. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně.
Intence - vždy po mši sv. zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí. Protože zájemců je hodně, je možně zapsat
jen jednu nedělní mši a zbytek ve všední dny

Neděle 1. ledna
Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Mše sv. pro mládež: v pátek bude v 17.30 u sv. Anny. Nácvik zpěvu od 16.30 v knihovně.
Nedělní mše sv. pro děti: příští neděli v 10.00 u sv. Anny. Bohoslužba slova pro nejmenší bude v knihovně
Setkání rodin: také příští neděli - na faře v Bludovicích od 16.30
Zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí vždy po mši sv. Protože zájemců je hodně, je možně zapsat jen jednu
nedělní mši a zbytek ve všední dny
Modlitba za farnost: každé pondělí se ve 20.00 modlíme společně za naši farnost
Sbírka z minulé neděle na opravu lavic vynesla u sv. Anny 35 633,-, u sv.Markéty 12 847,- a na Špluchově 2
337,- DÍKY.
Zápis ze setkání pastorační rady

