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 16. 10. 2022 – 29. neděle v mezidobí/
Příprava na biřmování pokračuje ve čtvrtek v Suché Lozi v učebně a v pátek v Bánově na faře vždy po
mši sv. na kterou jsou biřmovanci srdečně zváni.
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 5.
Svatohubertská mše sv. bud v Suché Lozi v neděli 23. října v 10:30 hod., v Bánově bude mše sv. příští
neděli už v 7:30 hod.
Misijní neděle připadá letos na příští neděli, tj. 23. října Ten den budeme zvláště prosit za misie a
misionáře, bude sbírka na misie. V Bánově proběhne aktivita misijní koláč. Po mši sv. si budete moci
zakoupit drobné sladkosti k podpoře misií. Koláče, pečivo a drobné výrobky můžete přinést v sobotu
22. října po mši sv. na faru.
V Suché Lozi proběhne aktivita misijní koláč, ale až o týden později, tj. v neděli 30. října. Po mši sv. si
budete moci zakoupit drobné sladkosti k podpoře misií. Koláče, pečivo a drobné výrobky můžete
přinést v sobotu 29. října od 17 do 19 hod. do učebny. Za příznivého počasí bude také farní kavárna.
Malá farní pouť na Provodov bude v pátek 28. října. Pěší skupinka půjde z Luhačovic od nádraží
v 8:00 hod., je možné se připojit cestou, nebo přijet po vlastní ose. Mše sv. bude v poutním kostelíku
na Maleniskách v 11:30 hod. Podrobnosti budou upřesněny.
CPR Uherský Brod vyhlašuje soutěž pro děti na téma: Růženec. Úkolem je vytvořit růženec
z jakéhokoliv materiálu. Hotový růženec odevzdejte v obálce s jménem a příjmením, věkem a třídou,
tel. Kontaktem a bydlištěm na faře, nebo v kostele do 31. října. Více na plakátku.
Dušičková pobožnost na hřbitovech bude: Bystřice sobota 5. 11. v 15:00 hod.
Suchá Loz neděle 6. 11. v 15:00 a Bánov neděle 6.11. v 16:00 hod.
Farnost Bánov vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti: Sv. Martin: Nakresli, namaluj či jinak výtvarně
ztvárni téma sv. Martin. Soutěžit se bude v kategoriích podle věku, na všechny zúčastněné čeká
drobná odměna. Obrázky budou vystaveny v kostele v Bánově a nejlepší práce budou odměněny
cenami. Hotové práce mohou děti odevzdávat v náboženství, nebo v sakristii přede mší sv. (Bánov,
Bystřice, Suchá Loz) nebo ve škole v Bánově p. učitelce Procházkové, do 10. 11. 2022.
Hnutí „Modlitba otcov“ zve na 17. Národné setkánie MO ve dnech 11.-13. listopadu 2022 v centru
„Rodinkovo“ – Belušské Slatiny na Slovensku. Více informací u Adriana Smetany.
V neděli 20. listopadu si připomeneme 20 let od posvěcení kaple sv. Josefa v Bystřici. Pozvání na
slavnostní mši sv. v 10:00 hod. přislíbil otec biskup. Podrobnosti budou upřesněny.
Při bohoslužbách pro děti (středa, čtvrtek a pátek) si letos budeme povídat o vybavení kostela. Za
mši sv. děti dostanou malý obrázek, který si mohou nalepit do sešitku.
Děti, které se začínají připravovat k I. Sv. přijímání budou dostávat za nedělní a sváteční mši sv.
kolečka a postupně budou „vylepovat“ rybičky na nástěnce.
Zájemci o službu ministrantů se mohou hlásit v sakristii.

