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OHLÁŠKY
/z neděle 20. 11. 2022 – slavnost Ježíše Krista Krále/
V neděli 20. listopadu oslavíme 20 let od posvěcení kaple sv. Josefa v Bystřici. Program:
• Pátek 18. listopadu 2022: 19:00 hod. Večer chval s Bystřickou scholou v kapli sv. Josefa
• Sobota 19. listopadu 2022: 16:00 hod. Vystoupení dětí MŠ a ZŠ a vernisáž výstavy v KD
• Neděle 20. listopadu 2022: 10:00 hod. Slavnostní mše sv. v kapli, otec biskup Josef Nuzík.
Tuto neděli o slavnosti Ježíše Krista Krále je možno získat plnomocné odpustky při splnění tří
obvyklých podmínek. Čtvrtou podmínkou je obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
před Nejsvětější svátostí, které společně vykonáme na závěr mše sv. v Suché Lozi a v Bánově.
Úmysly na mše sv. na leden–duben 2023 se budou zapisovat:
Bystřice – středa po mši sv. v sakristii
Suchá Loz – čtvrtek po mši sv. v učebně
Bánov – pátek od 16:00 hod. v předsíni kostela
Modlitby otců budou v Suché Lozi ve středu 23. listopadu v 19:00 v učebně kostela.
Příprava na biřmování pokračuje ve čtvrtek 24. 11. v Suché Lozi v kostele a v pátek 25. 11.
v Bánově v kostele vždy po mši sv. na kterou jsou biřmovanci srdečně zváni.
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 4.
Centrum pro rodinu Uherský Brod srdečně zve všechny rodiny s dětmi na oslavu Církevního
silvestru na faře v Prakšicích v sobotu 26. listopadu od 14 h. Součástí programu bude mše
svatá, aktivity pro děti, táborák. Více informací na plakátku.
Mladí lidovci a mládež děkanátu Uherský Brod srdečně zvou na Mladolidovecký církevní
Silvestr pro mladé 15–35 let v sobotu 26.11. od 19:30 na Orlovně v Nivnici. Viz plakát fb.
Příští neděli (sobotu večer) se budou žehnat adventní věnce, můžete si přinést. V Bánově
bude vyhlášení soutěže pro děti: sv. Martin.
Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům
prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty
2021, která je ke stažení na Google Play.
Sbírka na charitu v neděli 6. listopadu: Suchá Loz 11.032 Kč, Bystřice 4.130 Kč, Bánov 11.058
Kč. Celkem 26.220 Kč. Srdečně děkujeme všem věřícím za příspěvek v Dušičkové sbírce. Po
době, která byla těžká s Covidem, přišla další těžkost se zvládáním ukrajinské krize, která ještě
trvá a která je pro Charity v arcidiecézi i pro ACHO náročná. Spolupracujeme s uprchlickými
centry z vlastních prostředků a nabízíme hygienické prostředky, oblečení, obuv, a to jak pro
dospělé, tak pro děti. Přijali jsme jednu pracovnici, která poskytuje především Ukrajinkám poradenství a podporu v těžkých situacích. Ještě jednou díky za finanční podporu i za modlitby.
Václav Keprt, ředitel ACHO a Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
Poděkování všem, kteří připravili krásnou hodovou slavnost v Bánově minulý víkend.

