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 30. 8. 2020 – 22. neděle v mezidobí/
Tuto neděli 30. srpna bude v Bánově mše sv. spojená s požehnáním aktovek na konci
prázdnin. Plánovaný program po mši sv. nebude z důvodu nevyhovujících prostor na farské
zahradě a kolem kostela. Mše sv. začne ve 14:00 hod. V Suché Lozi ve čtvrtek při mši sv.
V příštím týdnu začíná škola, výuka náboženství začne v týdnu od 14. září, výjimkou je 4.
ročník v Bánově a v Suché Lozi (už tento týden). Rozvrhy jsou na stránkách škol, farnosti a na
nástěnkách. Pokud jste ještě neodevzdali přihlášky, prosím co nejdříve.
V pondělí budu navštěvovat nemocné v Bánově.
Po důkladném průzkumu základů kostela sv. Martina budou v příštím týdnu konečně
zasypány sondy podél zdí a bude navrženo řešení statiky kostela.
V pátek je I. pátek v měsíci, den úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Příležitost k adoraci a
sv. smíření. Bystřice: středa 17:50 – 18:25 hod., Suchá Loz: čtvrtek 17:15 – 18:25 hod. Bánov:
pátek 17:15 – 18:25. Společný úmysl adorace: Za duchovní obnovu národa. Zvlášť jsou zváni
členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Vystoupení VUS Ondráš se koná v pátek 4. 9. 2020 v 17:00 hod. v Past. Centru AČR v Lulči.
Setkání dětí a rodičů před I. Sv. přijímáním bude ve čtvrtek po mši sv. v Suché Lozi a v pátek
po mši sv. v Bánově v kostele.
V sobotu 5. září jsou zvány k modlitbě sv. růžence před mší sv. v Bánově maminky a babičky.
V sobotu 12. září je Adorační den v Suché Lozi. Z důvodu poutě do Olomouce se přesouvá na
čtvrtek 10. září. Adorace bude od 12:00 hod. V 18.00 hod. bude společné ukončení, sv.
požehnání a mše sv. Zapište se prosím k modlitební službě na lístek na stolku pod kůrem.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání se uskuteční v sobotu 12. 9.
v Olomouci a bude spojena s diecézní poutí. V 9:30 je modlitba růžence v 10:00 mše sv. Autobus pojede kolem 7:00 hod., po programu ještě navštívíme seminář a kapli sv. Jana Sarkandra. Cena 200 Kč, přihlásit se můžete do pátku sakristii. Odjezd z Olomouce v cca 13:30 hod.
Ohlášky: V sobotu 12. 9. v 11:00 hodlají v kostele v Suché Lozi uzavřít církevní sňatek Tomáš
Machala z Březové a Michaela Kopuncová ze Suché Loze.
Přejeme snoubencům Boží požehnání. Kdo by věděl o nějaké překážce církevního sňatku
těchto snoubenců, nechť to oznámí duchovnímu správci.
V neděli 13. září bude poutní slavnost u sv. Ludmily v Suché Lozi.
Velké poděkování všem, kteří pomohli připravit Hody ve Suché Lozi v kostele i v kapli. Děkuji
za úklid a výzdobu, děkuji dechové hudbě a Schole, ministrantům, lektorům a kostelníkům…

