Římskokatolická farnost Bánov
Hrad 10, Bánov 687 54
Tel: 572 646 133, e-mail: fabanov@ado.cz
Farář: P. Jiří Putala, tel. 603 747 898

OHLÁŠKY
/z neděle 23. 8. 2020 – 21. neděle v mezidobí/
Tuto neděli jsou Sucholožské hody. Hodová mše sv. začíná v 10:30 hod. a bude ji slavit P. Antonín
Bachan z Hluku. Průvod od kaple sv. Rocha vyjde v 10:15 hod.
Novokněžské požehnání bude udělovat P. Josef Hovád při mši sv. v Bánově v pondělí 24. 8. v 18:30
hod. a v Suché Lozi v úterý 25. 8. v 8:00 hod.
V úterý 25. srpna jsou zváni všichni biřmovanci na pouť na Provodov. Mše sv. v 11:00 hod.
Organizační setkání rodičů biřmovanců k udílení této svátosti bude ve čtvrtek 27. srpna 2020 po
mši sv. v učebně v kostele v Suché Lozi.
Setkání pastorační rady farnosti Bánov bude v pátek 28. srpna 2020 po mši sv. na faře.
Na táborák pro ministranty a kostelníky jste zváni v sobotu 29. srpna po mši na faru.
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. Mše sv. začne ve 14:00 hod., program
na zahradě v cca 15:00 hod.
Otec Josef Konečný srdečně zve na Vystoupení VUS Ondráš v pátek 4. 9. 2020 v 17:00 hod.
v Pastoračním centru AČR v Lulči. Viz plakát.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání se uskuteční v sobotu 12. 9.
v Olomouci. Pozor změna: pouť bude spojena s diecézní poutí, tj. růženec začne v 9:30 a mše sv.
v 10:00 hod. Autobus pojede už kolem 7:00 hod., podrobnosti budou upřesněny. Cena 200 Kč,
přihlásit se můžete v sakristii.
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…
Ohlášky: Ve čtvrtek 3. 9. v 10:30 hodlají v kostele v Bánově uzavřít církevní sňatek Jiří Krkoška
z Bystřice pod Lopeníkem a Monika Zálešáková z Bánova.
V sobotu 5. 9. v 11:00 hodlají v kostele v Bánově uzavřít církevní sňatek Martin Vystrčil z Bánova
a Magdalena Botková z Uherského Brodu. V sobotu 5. 9. v 11:00 hodlají v kostele v Suché Lozi
uzavřít církevní sňatek Tomáš Polanský ze Suché Loze a Tereza Bočková z Uherského Brodu.
V sobotu 5. 9. v 11:00 hodlají v kapli v Bystřici uzavřít církevní sňatek Petr Válek z Uherského
Brodu a Andrea Lekešová z Uherského Brodu.
Svatbu také plánují uzavřít v Štiavniku na Slovensku: Vítězslav Zavrtal z Bystřice pod Lopeníkem a
Monika Kolková z Hvozdnice (Slovensko).
Přejeme snoubencům Boží požehnání. Kdo by věděl o nějaké překážce církevního sňatku těchto
snoubenců, nechť to oznámí duchovnímu správci.

