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 2. 10. 2022 – 27. neděle v mezidobí/
V neděli 2. 10. 2022 se bude v Uherském Brodě konat tradiční růžencová pouť. Její součástí je
i průvod krojovaných od Gymnázia Jana Ámose Komenského v 10 hod. Při příležitosti 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.
Ve středu nebude náboženství v Bánově pro 3., 4. a 5. ročník. V pátek nebude náboženství
v Bánově pro 8. a 9. ročník.
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 3.
V pátek je I. pátek v měsíci, den úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Adorace a sv. smíření:
Bystřice: středa 18:00 – 18:30 hod. (bez zpovědi) a bohoslužba slova se sv. přijímáním.
Suchá Loz: čtvrtek 17.30 – 18.25 hod.
Bánov: pátek 18.00 – 18:25 hod.
Zvlášť srdečně jsou zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova.
V sobotu 8. října 2022 jste zváni do Uherského Brodu. V 18:00 hod. začíná mše sv. ve farním
kostele a po ní bude Večer chval s kapelou Adorare.
V Bánově je na nástěnce a na stolku pod kůrem nový rozpis lektorů.
Zájemci o službu ministrantů se mohou hlásit v sakristii.
V sakristii jsou k zakoupení Děkanátní kalendář na rok 2023, cena 70 Kč, uklízecí služba je má
zdarma.
Modlitba sv. růžence je 40 minut před každou mší sv., jste srdečně zváni.
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.
V kasičkách na opravu fary v Korytné pro Stojanovo gymnázium na Velehradě se vybralo:
Suchá Loz: 3.500 Kč, Bystřice 3.700 Kč, Bánov 7.800 Kč. Celkem 15.000 Kč. Všem dárcům velké
poděkování!

