Římskokatolická farnost Bánov
Hrad 10, Bánov 687 54, tel: 739 018 233, e-mail: fabanov@ado.cz
Farář: P. Jiří Putala, tel. 603 747 898

OHLÁŠKY
/z neděle 11. 9. 2022 – 24. neděle v mezidobí/
Výuka náboženství v Bystřici a Suché Lozi začne v týdnu od 12. září, v Bánově v týdnu od 19. září.
Rozvrh pro Bánov je na webu školy, a také na webu farnosti.
V pondělí 12. září je Adorační den a den modliteb za bohoslovce v Suché Lozi. Nejsvětější svátost
bude vystavena v kostele od 12:00 hod. V 16:30 hod. bude společné ukončení + sv. požehnání a
mše sv. Zapište se k modlitební službě na lístek na stolku pod kůrem. K tiché adoraci jsou zváni
úplně všichni, zastavte se aspoň na chvíli, i když nejste zapsáni.
Charita Uherský Brod zve na Plavání pro tříkrálové koledníky v pondělí 12. 9. 2022 do CPA Delfín
Uherský Brod. Nutná rezervace na mailu: jana.haluzova@uhbrod.charita.cz
Úklid fary v Bánově bude v úterý 13. září od 8:00 hod., budou se také umývat okna, prosíme
ochotné ženy, aby přišly pomoci.
Farnost Nivnice zve na Pouť ke kapli Povýšení sv. Kříže (pod Královy) ve středu 14. září 2022.
V 17:00 modlitba sedmibolestného růžence, v 17:30 hod. mše sv. kterou slouží P. Zd. Klimeš.
Rada evropských biskupských konferencí vyzývá, abychom se na svátek Povýšení sv. Kříže ve
středu 14. září 2022 sjednotili v tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s
touto těžce zkoušenou zemí. V našich obcích bude adorace: Bystřice: středa 14. 9. 17:30 – 18:25,
Bánov: čtvrtek 15. 9. 17:30 – 18:25, Suchá Loz: čtvrtek 15. 9. 17:30 – 18:25hod.
Příprava na biřmování bude pokračovat ve čtvrtek 15. září v Suché Lozi v učebně a v pátek 16.
září v Bánově na faře. Setkání bude vždy po mši sv. na kterou jsou biřmovanci srdečně zváni.
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 6.
P. Marek Vácha bude v Luhačovicích sloužit mši sv. v pátek 16. září 2022 v 18:15 v kostele sv.
Rodiny, poté bude přednáška Wakan Tanka – Hodiny náboženství pro věčné začátečníky.
Patrocinium sv. Ludmily bude v Suché Lozi v neděli 18. září, mši sv. v 10:30 bude sloužit P. Václav
Škvařil, kaplan ve Strání. Poděkování za úrodu bude v naších obcích v neděli 25. září.
P. Josef Konečný nás zve na vystoupení VUS Ondráš v pátek 23. září 2022 v PC AČR v Lulči.
Hnutí Modlitby matek zve na Národní setkání MM v Brně ve dnech pátek 23.9. – sobota 24. 9.
2022 na téma: "Moudrost matčina srdce". Program je na nástěnce a webu farnosti (sekce
aktuality). Přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff9206z8L3OO8Adcbt7QpzXJC-ny_Oz7j85inRF-awRHOWg/viewform nebo na webu farnosti.
Duchovní obnova po Lidových misiích bude v naší farnosti 28. září–2. října 2022.
Farnost Bánov zve na Poutní zájezd ke sv. Ludmile na Tetín v termínu pátek 14. – sobota 15. října
2022. Navštívíme také Číhošť, Želiv a Starou Boleslav. Cena 2.200 Kč (doprava, nocleh se snídaní,
vstupy, zákl. cest. pojištění a doprovod kněze). Více informací u P. Jiřího.
Na opravu fary v Korytné můžete přispět do kasičky na stolku pod kůrem. Fara je zapůjčena SG
Velehrad a bude sloužit jako středisko pro aktivity mládeže, ministrantů, rodin a podobně.
Od října bude v Brně probíhat Teologický kurz. Absolventi mohou ve farnosti pomáhat s farní
katechezí. Více informací na faře.

