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 28. 8. 2022 – 22. neděle v mezidobí/
Tuto 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 a drobné
občerstvení. 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.
Z DŮVODU NEJISTÉHO POČASÍ SE FARNÍ DEN BUDE KONAT V BÁNOVĚ NA PÁLENICI!!!
Návštěva nemocných v Bánově bude v pondělí 29. 8. a v Suché Lozi v pátek 2. 9. dopoledne.
V pátek je I. pátek v měsíci. Příležitost k adoraci a sv. smíření. Bystřice: středa 17:50 – 18:25
hod., Suchá Loz: čtvrtek 17:30 – 18:25 hod. Bánov: pátek 17:30 – 18:25. Úmysl adorace: Za
mír ve světě. Zvlášť jsou zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsv. Srdce.
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 4.
V sobotu 3. září jsou zvány k modlitbě sv. růžence před mší sv. v Bánově maminky a babičky.
Ohlášky: Svátost manželství plánují uzavřít dne 10. 9. 2022 v Bánově: Lukáš Vacula z Bánova a
Veronika Bídová z Uherského Hradiště.
V pondělí 12. září je Adorační den a den modliteb za bohoslovce v Suché Lozi. Nejsvětější
svátost bude vystavena v kostele od 12:00 hod. V 16:30 hod. bude společné ukončení +
svátostné požehnání a mše sv. Zapište se k modlitební službě na lístek na stolku pod kůrem.
K tiché adoraci jsou zváni úplně všichni, zastavte se aspoň na chvíli, i když nebudete zapsáni.
Farnost Bánov zve na Poutní zájezd ke sv. Ludmile na Tetín v termínu pátek 14. – sobota 15.
října 2022. Navštívíme také Číhošť, Želiv a Starou Boleslav. Cena 2.200 Kč (doprava, nocleh se
snídaní, vstupy, zákl. cest. pojištění a doprovod kněze). Přihlásit se můžete (spolu s platbou)
v následujících dvou týdnech: Bánov: pondělí 29. 8. a pátek 2. 9., pondělí 5. 9. a pátek 9. 9. na
faře. Suchá Loz: čtvrtek 1. 9 a 8. 9. v učebně. Bystřice pod Lopeníkem: středa 31. 8. a 7. 9.
v sakristii. Vždy půl hodiny před mší sv. a 15 minut po mši sv. Více informací a u P. Jiřího.
Velké poděkování všem, kteří pomohli připravit Hody ve Suché Lozi minulý víkend. 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.

