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OHLÁŠKY
/z neděle 16. 8. 2020 – 20. neděle v mezidobí/
Tuto neděli 16. 8. jste srdečně zváni na Pouť do Kopců v Bystřici pod Lopeníkem. Průvod od
zvonice vychází v 9:45 a v 10:30 bude poutní mše svatá u kapličky Panny Marie, slavit ji bude
P. Karel Skočovský PhD. Zveme všechny krojované, hasiče, děti, mládež a spoluobčany.
V pondělí 17. srpna dopoledne proběhne u kostela sv. Martina v Bánově hasičské cvičení
profesionální jednotky z Uherského Brodu. Nácvik zásahu bude probíhat u kostela a ve věži.
Příští neděli jsou Sucholožské hody. V sobotu 22. srpna ve 14:00 hod. bude pobožnost u
kaple sv. Rocha. V neděli 23. srpna vyjde v 10:15 hod. průvod od kaple sv. Rocha a v 10:30
hod. bude hodová mše sv., kterou bude slavit P. Antonín Bachan z Hluku.
Ohlášky: Ve čtvrtek 27. 8. v 13:00 hodlají v kostele v Bánově uzavřít církevní sňatek Vít Sedlák z Velké Bíteše a Naděžda Chovancová z Bánova.
V sobotu 29. 8. v 10:30 hodlají v kostele v Bánově uzavřít církevní sňatek David Pöschl
z Uherského Brodu a Monika Zvářalová z Bánova.
Přejeme snoubencům Boží požehnání. Kdo by věděl o nějaké překážce církevního sňatku
těchto snoubenců, nechť to oznámí duchovnímu správci.
V neděli 30. srpna bude v Bánově mše sv. spojená s požehnáním aktovek na konci prázdnin.
Bude také připraven program pro děti na farské zahradě. Podrobnosti budou upřesněny.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání se uskuteční v sobotu
12.9.2020 tentokrát v Olomouci. Na pouť pojede autobus, plánujeme návštěvu semináře a
kaple sv. Jana Sarkandra. Cena 200 Kč, přihlásit se můžete v sakristii.
V minulém týdnu proběhlo geodetické zaměření základů kostela sv. Martina v Bánově. Kolem kostela jsou vykopány hluboké sondy (jámy), jsou zakryté a označené, přesto prosíme o
zvýšenou opatrnost při pohybu kolem kostela. Počátkem příštího týdne proběhne ještě archeologické zdokumentování sond. V druhé půli týdne snad už budou sondy zasypány.
Velké poděkování všem, kteří pomohli připravit letošní pouť v Kopcoch, děkuji obci Bystřice
za přípravu a úklid prostoru, děkuji za výzdobu, dechové hudbě a Schole za krásný doprovod,
všem krojovaným a také hasičům, kostelníkům a ministrantům a všem kteří se s námi spojili
v modlitbě.
Na základě rozhodnutí vlády a vzhledem ke zhoršené situaci s nemocí covid 19 jsou opět zavedeny roušky při všech vnitřních hromadných akcích s účastí nad 100 osob. Také se ruší
pozdravení pokoje a používání kropenek v naší farnosti.
Příležitost ke sv. smíření je půl hodiny před každou mší sv. (mimo neděli).

