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OHLÁŠKY
/z neděle 30.10.2022 – 31. neděle v mezidobí/
Tuto neděli 30. října proběhne v Suché Lozi aktivita misijní koláč. Po mši sv. si budete moci zakoupit
drobné sladkosti k podpoře misií. Koláče, pečivo a drobné výrobky můžete přinést v sobotu 29. října
od 17 do 19 hod. do učebny. Za příznivého počasí bude farní kavárna.
Tuto neděli 31. 10. se změnil čas, večerní bohoslužby ve všední den budou o hodinu dříve.
Dá-li Pán, v únoru 2023 bude v Bánově Děkanátní krojovaný ples. Kdo by byl ochoten pomoci,
prosím přijďte na přípravné setkání v pondělí 31. října v 18:15 hod. na faře.
Ve dnech 1. – 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří
obvyklých podmínek (zpověď + nemít sebemenší zalíbení ve hříchu, sv. přijímání, modlitba na úmysl
sv. otce) je čtvrtou podmínkou návštěva hřbitova a zde modlitba za zemřelé. Na základě rozhodnutí
našich biskupů je možné získat odpustky už ve dnech 25. října – 1. listopadu. Toto povolení platí pro ty,
kteří ze závažných důvodu nemohou navštívit hřbitov ve dnech 1. – 8. listopadu. Dušičkové pobožnosti
budou: sobota 5. 11. v 15:00 hod. Bystřice. Neděle 6. 11. Suchá Loz v 15:00 a Bánov v 16:00 hod.
V úterý 1. listopadu bude v kostele v Bánově Adorační den /Den modliteb za bohoslovce/. Nejsvětější
svátost bude vystavena 12:30 – 18:00 hod., zapište se prosím k modlitební službě na lístek na stolku
pod kůrem, ale jste zváni se na chvíli zastavit v kostele před Pánem, i pokud nebudete zapsáni.
V 18:00 bude společné ukončení a sv. požehnání.
V pátek je I. pátek v měsíci, den úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Příležitost ke sv. smíření a
adoraci bude: Bystřice – středa od 16:45, Suchá Loz – čtvrtek od 16:30, Bánov – pátek od 16:30.
Společný úmysl adorace: Za všechny zemřelé.
Příprava na biřmování pokračuje ve čtvrtek v Suché Lozi v učebně a v pátek v Bánově na faře vždy po
mši sv. na kterou jsou biřmovanci srdečně zváni.
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 1.
Objednaný DVD záznam z primice P. Josefa Biernáta je k zakoupení v sakristii za 60 Kč.
Minulou neděli byla Misijní neděle. Velké poděkování všem, kteří se věnovali pečivo, přispěli penězi i
modlitbou. Výtěžek z misijního jarmarku v Bánově 4.000 Kč. Sbírka: Suchá Loz 14.458 Kč, Bystřice
3.038 Kč, Bánov 13.204 Kč. Celkem 30.700 Kč. Poutníci ke sv. Ludmile darovali 8.000 Kč na opravy a
provoz kostelů ve farnosti. Všem dárcům velké poděkování. Příští neděli je sbírka na Charitu.
Farnost Bánov vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti: Sv. Martin: Nakresli, namaluj či jinak výtvarně
ztvárni téma sv. Martin. Soutěžit se bude v kategoriích podle věku, na zúčastněné čeká drobná
odměna. Obrázky budou vystaveny v kostele v Bánově a nejlepší práce budou odměněny cenami.
Hotové práce mohou děti odevzdávat v náboženství, nebo v sakristii přede mší sv. (Bánov, Bystřice,
Suchá Loz) nebo ve škole v Bánově p. učitelce Procházkové, do 10. 11. 2022.
Konference o evangelizaci bude 11. – 12. XI. 2022 v Olomouci. Viz plakát a www.credonf.cz
Hody u sv. Martina budou letos v neděli 13. listopadu. Mši sv. v 10:30 bude slavit P. plk. Jaroslav
Kníchal, hlavní vojenský kaplan AČR. V sobotu bude tradiční svatomartinský průvod.
V neděli 20. listopadu si připomeneme 20 let od posvěcení kaple sv. Josefa v Bystřici. Mši sv. v 10:00
hod. bude slavit otec biskup Josef Nuzík.

