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OHLÁŠKY
/z neděle 21. 8. 2022 – 21. neděle v mezidobí/
Tuto neděli jsou Sucholožské hody. V sobotu 20. srpna ve 13:30 hod. bude pobožnost u kaple
sv. Rocha. V neděli 21. srpna vyjde v 10:15 hod. průvod od kaple sv. Rocha a v 10:30 hod.
bude hodová mše sv., kterou bude slavit Plk. P. Jaroslav Kníchal, hlavní kaplan AČR.
Modlitby otců budou v Suché Lozi ve čtvrtek 25. srpna po mši sv. v učebně.
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 3.
V neděli 28.8. 2022 bude v Bánově Farní den pro rodiny, na který jste všichni srdečně zváni.
Mše svatá s žehnáním aktovek začne ve 14 hodin v kostele, následuje program na farní
zahradě. Pro děti bude připraven skákací hrad, dětská diskotéka a soutěže. Pro dospělé se
budou grilovat klobásky a prodávat pivo . Prosíme ženy ochotné napéct drobné občerstvení,
aby je přinesli v sobotu po večerní mši na faru. Také prosíme ochotné muže, aby přišli pomoci
s přípravou lavic na zahradě v neděli v 9 hodin. Děkujeme za pomoc a těšíme se na všechny.
V Suché Lozi bude požehnání aktovek ve čtvrtek 1. září.
P. Kupka srdečně zve na Setkání ministrantů spojené s požehnáním ministrantské fary
v sobotu 3. září 2021 v Náměšti na Hané. Podrobnosti budou upřesněny.
V pondělí 12. září je Adorační den v Suché Lozi. Podrobnosti budou upřesněny.
Děkanátní kalendář na rok 2022 bude k dispozici koncem září.
Farnost Bánov připravuje Poutní zájezd ke sv. Ludmile na Tetín v termínu pátek 14. – sobota
15. října 2022. Navštívíme také Číhošť, Želiv a Starou Boleslav. Podrobnosti budou upřesněny.
Velké poděkování všem, kteří pomohli připravit Pouť do Kopců minulou neděli a také všem,
kteří pomohli připravit Hody ve Suché Lozi zde v kostele i včera v kapli. Děkuji za úklid a
výzdobu, děkuji dechové hudbě a Schole, ministrantům, lektorům a kostelníkům…
Přihlášky k výuce náboženství na příští školní rok jsou na stolku pod kůrem a na webu
farnosti odevzdejte co nejdříve na faře.
Modlitba sv. růžence je 40 min. před mší sv., srdečně zveme ke společné modlitbě.
Příležitost ke sv. smíření je půl hodiny před každou mší sv. (mimo neděli).
Velké poděkování všem, kteří podporují společné dílo farnosti svou prací, příspěvky do sbírky,
nebo dary na účet. A také těm, kteří podporují naši farnost svými modlitbami, či oběťmi.

