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 13. 11. 2022 – 33. neděle v mezidobí, Patrocinium sv. Martina /
Pozvání na Svatomartinské hody v Bánově
Pátek 11. listopadu: 17:30 hod. Mše sv., po mši v kostele scénka dětí o sv. Martinovi.
Sobota 12. listopadu: 17:00 hod. Slavnostní mše sv. P. Zdeněk Graas, farář v Pitíně.
18:00 hod. Svatomartinská pocta (před kostelem) a svatomartinský průvod na Jarmek.
Neděle 13. listopadu: 10:30 hod. Slavnostní mše sv. ke cti sv. Martina, za účasti
svatomartinské družiny, krojovaných a spolků, P. Jaroslav Kníchal, hlavní vojenský kaplan AČR.
14:00 – 16:00 hod. Výstava obrázků ze soutěže pro děti „Svatý Martin“ v kostele.
Všichni jste srdečně zváni.
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 3.
Příprava na biřmování se o týden posouvá, tj. bude ve čtvrtek 24. 11. v Suché Lozi v učebně a
v pátek 25. 11. v Bánově na faře vždy po mši sv. na kterou jsou biřmovanci srdečně zváni.
V neděli 20. listopadu oslavíme 20 let od posvěcení kaple sv. Josefa v Bystřici. Program:
Pátek 18. listopadu 2022: 19:00 hod. Večer chval s Bystřickou scholou v kapli sv. Josefa
Sobota 19. listopadu 2022: 16:00 hod. Vystoupení dětí MŠ a ZŠ a vernisáž výstavy v KD
Neděle 20. listopadu 2022: 10:00 hod. Slavnostní mše sv. v kapli sv. Josefa, mons. Josef Nuzík.
Příští neděli o slavnosti Ježíše Krista Krále je možno získat plnomocné odpustky při splnění tří
obvyklých podmínek. Čtvrtou podmínkou je obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
před Nejsvětější svátostí, které společně vykonáme na závěr mše sv. v Suché Lozi a v Bánově.
Příští neděli je měsíční sbírka na opravy. Při sbírce 16. října se vybralo: Suchá Loz 11.037 Kč,
Bystřice 4.649 Kč a Bánov 15.010 Kč. Všem dárcům velké poděkování.
Mladí lidovci a mládež děkanátu Uherský Brod Vás srdečně zvou na Mladolidovecký církevní
Silvestr, který proběhne 26.11. od 19:30 na Orlovně v Nivnici. Akce je otevřená všem mladým
od 15 do 35 let. Můžete se těšit na Hospodský kvíz, pizzu, kulečník, just dance, herní konzoli,
adoraci, možnost svátosti smíření a mnoho dalšího. Více informací naleznete na plakátu nebo
facebookové události.
Velké poděkování všem, kteří pomohli připravit oslavu sv. Martina v Bánově. Také velké poděkování za dary na výzdobu kostela v Bánově.
Zájemci o službu ministrantů se mohou hlásit v sakristii.
Modlitba sv. růžence je 40 minut před každou mší sv., jste srdečně zváni.
Příležitost ke sv. smíření je půl hodiny před každou mší sv. (mimo neděli).

