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 24. 4. 2022 – 2. Neděle Velikonoční, neděle Božího Milosrdenství /
Tuto neděli je Svátek Božího milosrdenství. Tento den spojil Ježíš při zjeveních s. Faustýně
Kovalské s velkými přísliby. Mimo jiné ji řekl: V tento den, je otevřeno nitro mého milosrdenství;
celé moře milosrdenství vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše,
která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento
den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milost; ať se žádná duše nebojí ke
mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jako šarlat. (699).
Příležitost ke sv. smíření bude tuto neděli: Suchá Loz 7:00 – 7:25 hod. (před mší sv.), Bánov
16:00 – 16:30 hod.
O neděli Božího Milosrdenství je také možno získat plnomocné odpustky při splnění tří
obvyklých podmínek (1. svátost smíření + nemít zalíbení v hříchu /zpověď platí i během týdne/,
2. sv. přijímání, 3. modlitba na úmysl sv. Otce). Čtvrtou podmínkou je zúčastnit se pobožnosti
k Božímu milosrdenství, nebo se v kostele pomodlit: Otčenáš + Věřím v Boha + invokaci: Ježíši,
důvěřuji ti.
Tuto neděli 24. dubna bude v Suché Lozi žehnání polí s průvodem ke kapli sv. Petra a Pavla.
Cestou se pomodlíme růženec a, u kaple bude Korunka k Božímu Milosrdenství a krátká
pobožnost. Začátek v 14:30 hod. na rozcestí ke kapli.
Farnost Uherský Brod srdečně Vás zve na promítání filmu JEŽÍŠ v neděli 24. 4. 2022 v 18 hodin
na faře v Uherském Brodě.
V příštím týdnu začne výmalba kostela sv. Ludmily v Suché Lozi, bohoslužba v úterý nebude,
ve čtvrtek bude mše sv. ve hřbitovní kapli P. Marie, neděle bude upřesněna rozhlasem.
Ve čtvrtek 28. dubna bude po mši sv. v Suché Lozi setkání dětí před I. Sv. přijímáním na téma
Svátost smíření. Setkání bude v hřbitovní kapli P. Marie. V Bystřici a v Bánově bude setkání o
týden později.
Modlitby otců budou v Suché Lozi ve čtvrtek v 19:30 hod. v učebně kostela.
Národní pochod pro život bude v sobotu 30. dubna 2022 v Praze. Podrobnosti na plakátku.
Pouť farnosti na sv. Hostýn bude v úterý 17. května. Zastavíme se také v novém kostele sv.
Václava v Sazovicích. Cena 180 Kč, zapsat se můžete v sakristii.
Velké poděkování všem, kteří minulou neděli připravili Farní kavárnu v Suché Lozi!!!
Farnost Dolní Němčí nabízí volná místa na poutní zájezd do Jižních Čech, v termínu 9. – 12.
června 2022. Cena 5.500 Kč, lze se přihlásit na CK Veligradtour. Více https://www.veligrad.cz/

