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OHLÁŠKY
/z neděle 14. 8. 2022 – 20. neděle v mezidobí/
Tuto neděli 14. srpna 2022 jste srdečně zváni na Pouť do Kopců v Bystřici p. Lopeníkem.
Průvod od obecní zvonice vychází v 8:45 hod., (o hodinu dříve!!!) a v 9:30 hod. bude poutní
mše svatá u kapliček, slavit ji bude P. Josef Biernát, kaplan v Bystřici pod Hostýnem. Zveme
krojované, hasiče, včelaře, děti, mládež a všechny spoluobčany! Mše sv. v Bánově 14. 8.
nebude, pouze v sobotu večer s nedělní platností.
Křesťanské sdružení United zve na multižánrový Festival United ve dnech 18. – 20. srpna
2022 na Vsetíně. Více na plakátku, nebo na webu www.festivalunited.cz
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 1 a 2.
Příští neděli jsou Sucholožské hody. V sobotu 20. srpna ve 13:30 hod. bude pobožnost u
kaple sv. Rocha. V neděli 21. srpna vyjde v 10:15 hod. průvod od kaple sv. Rocha a v 10:30
hod. bude hodová mše sv., kterou bude slavit Plk. P. Jaroslav Kníchal, hlavní kaplan AČR.
V neděli 28.8. 2022 bude v Bánově Farní den, na který jste všichni srdečně zváni. Mše svatá s
žehnáním aktovek začne ve 14 hodin v kostele, následuje program na farní zahradě. Můžete
se těšit na skákací hrad, dětskou diskotéku a soutěže pro děti. Prosíme ochotné muže a ženy s
přípravou lavic na zahradě a napečení drobného občerstvení. Všichni jste srdečně zváni.
Děkanátní kalendář na rok 2022 bude k dispozici koncem září.
Prosebná pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře – poděkování.
Velké poděkování všem, kteří pomohli připravit pouť v Kopcoch. Děkujeme obci Bystřice za
přípravu a zajištění místa, hasičům z Bystřice, krojovaným, všem, kteří zajistili úklid a výzdobu,
kostelníkům a ministrantům, dechové hudbě a Schole za hudební doprovod.

