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 25. 9. 2022 – 26. neděle v mezidobí/
Tuto neděli je v našich obcích Poděkování za úrodu.
Na opravu fary v Korytné můžete přispět ještě tuto neděli do kasičky na stolku pod kůrem.
V příštím týdnu bude v naší farnosti Duchovní obnova po Lidových misiích. Program je na lístcích na stolku pod kůrem, na nástěnce a na webu farnosti. Jste srdečně zváni. Z programu:
• Středa: zahájení v Bánově a v Suché Lozi.
• Čtvrtek: zahájení v Bystřici; při bohoslužbách obnova křestních slibů.
• Pátek: udílení svátosti nemocných (zájemci, zapište se na lístek na stolku pod kůrem),
večer v Bánově a v Suché Lozi Nikodémova noc (čas k rozhovoru a zpovědi).
• Sobota: dopoledne setkání ministrantů na faře, 16:30 scénka o životě sv. Vincence v kostele v Bánově, večer setkání mládeže na faře.
• Mše sv. pro děti budou: Bánov čtvrtek 16:00 hod. a Suchá Loz sobota 14:00 hod.
• Pozor změna: mše sv. spojeny s žehnáním rodičů dětem nebudou v neděli, ale: Bánov a
Suchá Loz – pátek 18:00 hod., Bystřice – sobota 18:00 hod.
Duchovní obnovu povedou kněží Vincentini, srdečně zvou k sv. smíření. Pokud byste je někdo
chtěl pozvat na oběd, hlaste se u P. Jiřího (čtvrtek–3 x, pátek–5 x, sobota–6x).
Příprava na biřmování bude tentokrát v rámci duchovní obnovy (čtvrtek–pátek–sobota).
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 2.
V Bánově je na nástěnce a na stolku pod kůrem nový rozpis lektorů.
V sobotu 1. října vedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v Bánově maminky a babičky.
Příští neděli 2. 10. 2022 bude v Uherském Brodě tradiční Růžencová pouť. Její součástí je i
průvod krojovaných v 10 hod. od Gymnázia, kde organizátoři prosí o hojnou účast. 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.
Od října bude v Brně probíhat Teologický kurz. Absolventi mohou ve farnosti pomáhat s farní
katechezí. Více informací na faře.
Velké poděkování všem, kteří pomohli připravit oslavu sv. Ludmily v Suché Lozi a také za
přípravu „poděkování za úrodu“ tuto neděli.
Zájemci o službu ministrantů se mohou hlásit v sakristii.
Objednaný DVD záznam z primice P. Josefa Biernáta bude k zakoupení koncem září,
předběžná cena 60 Kč. Také budou k zakoupení Děkanátní kalendář na rok 2022.

