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 18. 9. 2022 – 25. neděle v mezidobí – Patrocinium sv. Ludmily/
Tuto neděli je v Suché Lozi Patrocinium sv. Ludmily, mši sv. v 10:30 bude sloužit P. Václav
Škvařil. Po mši sv. bude před kostele připraveno malé pohoštění, pokud byste chtěli věnovat
něco ke kávě, přineste v neděli před mší sv. do altánu u zbrojnice. Děkujeme.
V příštím týdnu začíná v Bánově Výuka náboženství, rozvrh je na nástěnce a webu farnosti.
Cyrilometodějská křesťanská akademie zve na přednášku: Tridentská liturgie, kterou připravil
P. ICLic. Josef Rýznar. Uskuteční se ve středu 21. září v 19:00 hod. na faře v Uherském Brodě.
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 1.
P. Josef Konečný zve na vystoupení VUS Ondráš v pátek 23. září 2022 v PC AČR v Lulči.
V pátek 23. září se také dožívá 70 let bývalý bánovský farář P. Václav Vrba. Srdečně
gratulujeme a přejeme vše dobré, zvláště dar zdraví.
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.
Poděkování za úrodu bude ve všech obcích při bohoslužbách v neděli 24. září. V Suché Lozi
můžete přinést výpěstky z letošní úrody v sobotu 25. září dopoledne do kočárkárny.
Objednaný DVD záznam z primice P. Josefa Biernáta bude k zakoupení koncem září, cena 60
Kč. Také budou k zakoupení Děkanátní kalendář na rok 2022.
V neděli 2. 10. 2022 se bude v Uherském Brodě konat tradiční růžencová pouť. Její součástí je
i průvod krojovaných v 10h od Gymnázia, kde prosíme o vaši hojnou účast. Děkujeme.
Při příležitosti Růžencové poutě vyhlašuje CPR Uherský Brod soutěž pro děti na téma:
Růženec. Úkolem je vytvořit růženec z jakéhokoliv materiálu. Soutěž je rozdělena do kategorii
podle věku a bude probíhat po celý říjen. Hotový růženec odevzdejte v obálce s jménem a
příjmením, věkem a třídou, tel. Kontaktem a bydlištěm na faře v Bánově. Více na plakátku.
Duchovní obnova po Lidových misiích bude v naší farnosti 28. září–2. října 2022.
Od října bude v Brně probíhat Teologický kurz. Absolventi mohou ve farnosti pomáhat s farní
katechezí. Více informací na faře.
Začíná říjen, měsíc růžence, modlíme se jej 40 minut před každou mší sv. srdečně zveme.
Poutní zájezd ke sv. Ludmile na Tetín bude 14. – 15. října 2022. Navštívíme také Číhošť, Želiv
a Starou Boleslav. Cena 2.200 Kč. Více informací u P. Jiřího.
Při bohoslužbách pro děti (střed, čtvrtek a pátek) si letos budeme povídat o vybavení kostela.
Za mši sv. děti dostanou malý obrázek, který si mohou nalepit do sešitku.
Velké poděkování za úterní úklid fary v Bánově!!!
Zájemci o službu ministrantů se mohou hlásit v sakristii.

